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RESUMO: Objetivo: Este estudo verificou as práticas de identificação e as estratégias de 

ensino adotadas por professores de alunos com dificuldades de aprendizagem (DA). 

Método: Estudo descritivo com abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com seis professoras da rede municipal de ensino fundamental de uma cidade 

de médio porte do interior do estado de São Paulo. Resultados: O estudo revela diversas 

práticas de identificação das DA e estratégias de ensino adotadas pelos. Contudo, essas 

práticas são advindas de um esforço por parte da instituição na qual se vinculam os 

professores, havendo um trabalho efetivo em responder adequadamente às demandas desta 

população. Nesse sentido, destacou-se a necessidade de ampliação e integração de ações 

entre as políticas públicas para o atendimento eficaz das demandas dos alunos com DA. 

Conclusão: Foram encontradas limitações nas políticas educacionais brasileira. Para uma 

efetiva inclusão escolar de alunos com DA se faz necessário que a própria politica de 

inclusão educacional rompa com a tendência de se destinar ao alunado com deficiências e 

passe a considerar que outras alterações no desenvolvimento também integram o cotidiano 

de crianças que frequentam a escola e não são consideradas no universo da “necessidade 

educativa especial”. 

 

 

Introdução 

As necessidades educacionais especiais (NEE) representam as necessidades que qualquer 

criança enfrenta ou pode enfrentar em seu processo de escolarização. Dessa forma, alunos com 

NEE é um termo que abrange todos aqueles alunos que apresentam um fracasso em seu 

processo de escolarização em decorrência de inúmeras razões que impedem o seu progresso 

(Ferreira, 2006). A atual Política Nacional de Educação Especial não apresenta esta visão 

abrangente das NEE, pois considera como aluno com NEE apenas aquele que possui uma 

deficiência intelectual, física ou sensorial, ou um transtorno global do desenvolvimento ou uma 

alta habilidade/superdotação (Brasil, 2007).  

Desta forma, os alunos com dificuldades de aprendizagem (DA) mesmo sendo 

considerados alunos com NEE (Hallahan e Kauffman, 2006) não possuem o mesmo aparato 

legal para permanência no ensino. Com isso, não contam com o acesso aos recursos humanos e 

materiais adicionais que estimulam a aprendizagem eficiente e efetiva como as salas de recursos 

e/ou os atendimentos educacionais especializados dentro das escolas regulares. 
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Os alunos com DA apresentam desordens que interferem na recepção, integração, 

retenção ou expressão das informações, envolvendo déficits que implicam problemas de 

memória, perceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou metacognitivos e que irão 

gerar uma limitação ou impedimento para aprendizagem da leitura, escrita, cálculo e aptidões 

sociais (Correia, 1991, 2007; National Joint Committee on Learning Disabilities, 2004; 

Feldman, 2005; Carrera, 2009). As causas para essas dificuldades estão relacionadas ao sujeito 

que aprende e ao ambiente físico e/ou social da escola e não é resultado de privações sensoriais, 

deficiência intelectual e/ou física. Capellini et al. (2007) pontuam que as dificuldades de 

aprendizagem acarretam baixo rendimento, atraso no tempo de aprendizagem e podem levar os 

alunos ao abandono escolar.  

Atualmente no Brasil, a sistematização da identificação e do diagnóstico da DA ainda não 

é um consenso e há um desconhecimento sobre as dificuldades e as potencialidades 

apresentadas por estes alunos no ambiente escolar (Feitosa, Dell Prette e Loureiro, 2007). Com 

isso, observa-se muitas vezes uma interpretação errônea da DA (Correia, 2004) e despreparos e 

dificuldades por parte dos diversos atores envolvidos no processo de inclusão escolar (Bastos e 

Deslandes, 2008; Barros, 2008; Pamplin, 2010). 

Os professores, por passarem grande parte do tempo com os alunos em sala de aula, 

identificam os alunos com DA, pontuam aqueles que necessitam de recursos especiais de 

ensino-aprendizagem (Feitosa; Dell Prette; Loureiro, 2007) e elaboram estratégias pedagógicas 

especificas para estes alunos (Sant’ana, 2005; Anjos; Andrade e Pereira, 2009). Não obstante, o 

modo como os professores compreendem e sentem a presença de alunos com DA interfere na 

precisão da identificação das dificuldades, como também nas estratégias pedagógicas escolhidas 

para estes alunos (Sant’ana, 2005; Anjos; Andrade e Pereira, 2009).  

 

Método 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório de natureza qualitativa.  

 

Objetivos 

O presente estudo teve como objetivo verificar quais as práticas de identificação e as 

estratégias de ensino adotadas por professores de alunos com DA. 

 

Participantes e local 

Os participantes da pesquisa foram seis professoras de alunos com idades entre 6 a 10 

anos, que apresentavam dificuldade de aprendizagem e estavam matriculados no ensino 
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fundamental de uma escola pública de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Todas as 

participantes tinham mais de sete anos de experiência profissional. 

 

Instrumento e Procedimentos para coleta dos dados 

A partir da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e 

Letras da Unesp de Araraquara foi realizado contato com a diretora da escola, com explicações 

sobre o estudo, como seus riscos e benefícios
1
. Com a concordância na sua aplicação, a pesquisa 

foi explicada aos professores e mediante o aceite e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido foram realizadas as entrevistas com os mesmos em uma das salas da escola, sendo 

gravadas com equipamento de áudio.  

 

Procedimento para análise dos dados 

Os dados obtidos nos relatos das professoras foram submetidos a um processo de análise 

de conteúdo (Bardin, 1994).  

 

Resultados e Discussão 

A categoria intitulada “Práticas educacionais de professores para os alunos com 

dificuldades de aprendizagem”, que emergiu a partir da leitura e dos tópicos pré-estabelecidos 

na entrevista, será abaixo apresentada e discutida por meio de duas subcategorias, a saber:  

“Identificação da dificuldade de aprendizagem” e “Estratégias educacionais para o aluno com 

dificuldade de aprendizagem”.   

 

Identificação da dificuldade de aprendizagem 

A partir dos relatos das professoras constatou-se que na escola onde o estudo foi realizado 

há um sistema de avaliação dos alunos, acompanhando assim o desempenho e aprendizagem 

dos mesmos:  

Nós fazemos avaliações, sondagem, pela idade que as crianças têm e o que elas 

deveriam estar sabendo. [...] todo mês nós fazemos a sondagem para ver o nível de 

escrita, o nível de hipótese, esquema matemático [...]. (profª.2) 

Então a gente trabalha mensalmente com o procedimento de avaliações, a gente 

fala avaliação da escrita. (profª.3) 

[...] desde que eles chegam na escola são feitas avaliações de entrada e ao longo do 

ano também são refeitas. (profª 6) 

Observa-se pelas respostas dos professores que além de instrumento específico de 

avaliação, também se utilizam da observação dos alunos nas tarefas em sala 

cotidianamente: 

                                                           
1
 Parecer número 38/2011 - FCL/CAr, CAAE-0013.0.457.000-11. 
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Normalmente eu começo no geral, vou fazendo trabalhos simples com eles ou 

deixando que eles resolvam. Depois desse primeiro diagnóstico coloco eles em 

dupla, porque as vezes uma palavrinha do colega ajuda eles a desenvolverem o 

conhecimento que eu preciso. Depois disso eu vou para o particular e começo a 

chamar o aluno, vou buscando outras estratégias, tento conversar em uma aula de 

educação física, uma coisa mais tranquila em que eles estão distraídos, eu puxo o 

assunto pra tentar atingir aquele aluno. Eu sempre vou buscando vários recursos. 

(profª.1) 

A gente acompanha as crianças diariamente nas atividades [...] (profª.4) 

[...] durante as realizações de atividades [...] (profª 6) 

 

A existência de um sistema de arquivamento destas informações colhidas tanto nas 

avaliações citadas acima como nas observações nas realizações das atividades escolares diárias 

também é citado:  

[...] essa criança não chega do nada para a gente e a gente tem que descobrir. [...] 

ela chega do ano anterior já com um portfolio com explicações de onde a criança já 

foi, se tem laudo se não tem, se ela já foi encaminhada. [...] durante o ano a gente 

continua diagnosticando. Percebendo as dificuldades, se elas vão aumentando ou 

diminuindo. (profª 5) 

 

Snow, Griffin e Burns (2005) referem que os professores que não possuem 

conhecimentos e habilidades em avaliação, têm um comprometimento na análise de sua prática 

de ensino e na identificação do processo de aprendizagem dos alunos. Com isso, definem que a 

aprendizagem e as aprovações só podem ser analisadas por meio de uma coleta sistemática de 

dados sobre os alunos. Pesquisas confirmam que a alfabetização é afetada pela coleta 

sistemática de informações sobre o progresso dos alunos, como também pelo uso destas 

informações na condução da tomada de decisão sobre as estratégias de ensino a serem adotadas 

(Lein, Johnson e Ragland, 1997; Taylor et al., 2000; Snow, Griffin e Burns, 2005). 

Outros estudos apontam que a adoção de estratégias e técnicas específicas para os 

alunos com NEE são imprescindíveis à inclusão destes no ensino regular (Westwood, 1997; 

O'Donoghue e Chalmers, 2000; Avramidis, Bayliss e Burden, 2000).  

Desta forma, as ações de identificação relatadas pelas professoras refletem a 

implementação de práticas pedagógicas por parte da escola que vão ao encontro tanto de uma 

prática educacional efetiva como dos princípios da escola inclusiva. Assim, tanto a avaliação 

mensal adotada como a observação em sala de aula fornecem o conhecimento do desempenho 

geral do aluno, identificando se este apresenta o nível de escrita e de raciocínio matemático 

adequado para sua idade/série. 

As estratégias de avaliação do desempenho dos alunos adotadas pela escola alvo desta 

pesquisa é um exemplo de que é possível a revisão das práticas pedagógicas, mas tal ação ainda 

está atrelada a um esforço por parte da escola, pois como refere Rodrigues (2005) a revisão 

destas práticas esbarra nas estruturas politicas, sociais e econômicas do país.  
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Apesar da existência deste sistema de identificação e acompanhamento do desempenho 

do aluno, os alunos com DA, por apresentarem déficits, por exemplo, de memória, perceptivos 

e/ou motores, não seriam suficientemente identificados apenas com a aplicação do sistema 

relatado, pois necessitam de avaliações específicas.  

A realização de avaliações específicas apontaria os índices e indicadores de 

necessidades, como também quais necessidades destes alunos estão relacionadas às condições 

para a aprendizagem. Dessa forma, as professoras teriam um diagnóstico mais aprofundado 

sobre as dificuldades apresentadas. Contudo, avaliações específicas requerem a atuação de 

profissionais especializados e isso implica na análise e discussão das politicas educacionais 

versus as estruturas politicas, sociais e econômicas do país.  De acordo com Sant’Ana (2005) a 

ausência de uma equipe formada por especialistas de diferentes áreas atuando em parceria com 

os professores, coordenadores pedagógicos e diretores é um obstáculo para a concretização de 

práticas pedagógicas inclusivas. 

O atual Decreto Nº 7.611 (Brasil, 2011), que revoga o Decreto N° 6.571/08, dispõe 

sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado (AEE) definindo que são 

objetivos do AEE o provimento de condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular e a garantia de serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades 

individuais dos estudantes. Para isto, dispõe também que deve ser realizado em articulação com 

as demais políticas públicas. Contudo, são reafirmados como público-alvo os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, não fazendo assim 

menção aos alunos com DA que ficam desta forma destituídos de qualquer aparato legal para as 

suas necessidades no processo de aprendizagem.  

Carvalho (2010) destaca a urgência na integração das políticas públicas e articulação das 

ações entre as áreas da Educação e Saúde. A autora refere que o Plano Nacional de Educação 

inclui entre suas metas a integração de recursos financeiros entre o MEC e outros Ministérios. 

Contudo, se faz necessária a ocorrência da desfragmentação entre as políticas públicas, pois as 

ações entre Ministério da Saúde, Ministério da Educação e as redes estaduais e municipais e do 

Distrito Federal não estão suficientemente integradas. Consequentemente, há queixas contínuas 

dos pais e educadores quanto à carência na cobertura da demanda dos serviços e não há a 

identificação precoce das dificuldades, o que influencia diretamente no sucesso do processo de 

aprendizagem, acarretando em fracasso e mais exclusão escolar. Por fim, a autora relata que a 

relação entre saúde e educação não está na patologização ou medicalização da DA, mas sim na 

ação preventiva. Sant’Ana (2005) refere que o apoio técnico fornecido pela presença de uma 

equipe que dê suporte aos professores se constitui na principal necessidade apontada pelos 
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professores, diretores e agentes educacionais de sua pesquisa para uma educação efetivamente 

inclusiva. 

 

Estratégias educacionais para o aluno com dificuldade de aprendizagem 

 As estratégias de ensino utilizadas pelas professoras para o aluno com DA seguem o 

modelo de ensino da escola. Este modelo advém da Secretaria de Educação do município com o 

objetivo de melhorar os resultados da alfabetização no sistema de ensino. A metodologia de 

ensino é composta por estratégias que assegurem o direito de aprender a ler e escrever dos 

alunos, considerando a existência da diversidade. Por sua vez, este projeto da Secretaria 

Municipal de Educação segue o guia para formação de professores alfabetizadores do ministério 

da educação (Brasil, 2001).  

Assim, é concebido o ensino significativo e uso de duplas produtivas como estratégias 

para ensino dos alunos: 

Na nossa metodologia buscamos coisas que têm significado para as crianças. [...] é 

estar colocando paras as crianças coisas do dia-a-dia delas [...].[...] nós trabalhamos 

por projetos que envolvam as várias áreas do conhecimento. [...] então a gente puxa 

muito as hipóteses, o que eles acham, como é que é, será que é assim, porque que 

eles pensam assim, a gente faz muita relação com as coisas. [...] A gente está 

sempre procurando trabalhar com as crianças em duplas, para sempre ir vendo qual 

é o nível que ela está para a gente colocar em níveis próximos. Aquele que está um 

pouquinho mais avançado com aquele que está chegando lá.” (profª.4) 

Uma das estratégias é a construção coletiva de textos, das ideias, da organização do 

pensamento. Porque como eles não conseguem fazer sozinhos eu não posso deixar 

e esperar o tempo todo. Então os colocamos em duplas-produtivas [...]. Então nessa 

construção, eles vão falando o que sabem, porque muitas vezes a gente já deu todo 

o conteúdo, toda a bagagem e na hora da escrita é que têm dificuldade. Então a 

gente escreve coletivamente, vai escreve o que eles estão pensando, organiza o 

pensamento, faz a escrita, observa a ortografia [...]. (profª 5) 

Eu trabalho muito com dupla produtiva, aquela criança que já é alfabética com a 

criança que não é alfabética porque as duvidas ela consegue tirar com a criança 

alfabética e é legal que eles discutem, né. (profª.2) 

 

A utilização de duplas produtivas consiste na “aproximação de crianças em níveis 

diferentes como uma forma de avanço da aprendizagem” (Brasil, 2001, p.192). Contudo, não 

foram encontrados dados relativos ao real beneficio desta estratégia para crianças com DA, 

assim como não foi encontrada literatura que aborde o tema.  Outras estratégias foram relatadas 

pelas professoras como a adoção de apostilas elaboradas pela própria escola e uso da sala de 

informática e biblioteca, consideração do ritmo de aprendizagem dos alunos e uso de materiais 

pedagógicos diferenciados: 

Aqui na nossa escola tem a sala de informática que todos os nossos alunos têm 

acesso. [...] a gente tem também 3 tipos de apostilas diferentes, elas são agrupadas 

por atividades que já são propicias para que todas as crianças consigam fazer. 
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Porque as atividades são para o nível dela. É o mesmo assunto, mas com atividades 

já adaptadas para cada criança. (profª.4) 

[...] a gente entra com o alfabeto móvel na sala de aula, com o laboratório de 

informática porque a informática elas gostam muito [...]. A gente tem a lousa nova 

que é um recurso novo e eles adoram mexer, porque são coisas que eles não têm. 

[...] a apostila, é confeccionada assim de acordo com o grau de dificuldade de cada 

um. Então eu trabalho com a apostila de alfabetização que é para o nível deles. 

(profª.3) 

E na matemática também através de jogos, material dourado. (profª.2) 

 

Estas estratégias relatadas pelas professoras demonstram novamente que a presente 

escola elabora e concretiza práticas pedagógicas inclusivas, como revisão, adaptação ou 

(re)construção de currículos a partir por exemplo da proposta da apostila utilizada. Tais práticas 

vão ao encontro da necessidade de flexibilização das escolas para atendimento aos alunos com 

NEE (Westwood, 1997; O'Donoghue; Chalmers, 2000; Ayramidis; Bayliss; Burden, 2000; 

Dall’Acqua; Vitaliano, 2010). 

Contudo, por estes alunos não contarem com o acesso aos recursos humanos e materiais 

adicionais que estimulam a aprendizagem eficiente e efetiva e que minimizam os déficits, como 

as salas de recursos e/ou os atendimentos educacionais especializados, as estratégias relatadas 

pelas professoras podem não contemplar necessidades especificas dos alunos com DA.  

Para Correia (2004) foi nos últimos 20 anos que mundialmente passaram a surgir 

programas educacionais eficazes decorrentes de grandes esforços de pesquisadores, educadores 

e pais, tornando a DA problemática definida e com bons prognósticos. Contudo, o autor aponta 

que esta também não é a realidade de Portugal, que assim como no Brasil, a legislação não 

contempla este alunado. Enquanto os alunos com DA forem ignorados pelo sistema educacional 

e entregues a um insucesso escolar, permanecerão os níveis assustadores de absentismo e de 

abandono escolar (Correia, 2004). 

 

Considerações Finais 

O estudo contribuiu para o conhecimento das práticas de identificação e as estratégias 

de ensino adotadas por professores de alunos com DA e revelou que na instituição de vínculo 

dos participantes há esforço efetivo em responder adequadamente as demandas desta população. 

No entanto, discute-se os limites existentes, principalmente aqueles advindos da exclusão da 

DA como NEE e também da não implementação das políticas publicas voltadas para a 

viabilização da inclusão escolar.  

Destaca-se a necessidade de ampliação e integração de ações entre as políticas públicas 

para o atendimento eficaz das demandas dos alunos com DA. Para isto, se faz necessário que a 

própria politica de inclusão educacional rompa com a tendência em se destinar ao alunado com 

deficiências e passe a considerar que outras alterações no desenvolvimento também integram o 
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cotidiano de crianças que frequentam a escola e não são consideradas no universo da 

“necessidade educativa especial”, dentre elas as crianças com DA.  

Importante ressaltar que o estudo, por envolver professores de uma única escola, 

apresenta limitações. A instituição estudada foi uma escola pública da periferia de um município 

de médio porte do Estado de São Paulo, o que também circunscreve os resultados, que devem 

ser considerados sob estas perspectivas. Com isso, sugere-se a continuidade de investigações 

sobre esta temática, na medida em que este estudo trata de uma temática que representa uma 

enorme massa dos alunos excluídos sem serem portadores de deficiências físicas, sensoriais 

e/ou mentais, mas que possuem iguais direitos de acesso e permanência à educação, tanto 

quanto o alunado com as deficiências acima citadas e que requerem respostas educativas às suas 

necessidades. 
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RESUMO: O propósito desta pesquisa foi de construir pontos de referência para uma 

formação voltada para a inteireza do ser, a partir de uma reflexão sobre os fundamentos 

epistemológicos da transdisciplinaridade e de sua relação com os aspectos humanos 

envolvidos na dimensão existencial dos docentes envolvidos no processo de autoformação.  

Os sujeitos da pesquisa são 15 docentes da rede pública e privada que se reúniam 

quinzenalmente para estudar a proposta transdisciplinar de educação no Grupo de Estudos 

Transdisciplinares – GETRANS em São José, Santa Catarina e que ao retornarem aos seus 

campos de atuação vivenciaram as possibilidades de aplicação desta perspectiva no 

cotidiano educacional.  Os dados foram coletados por meio do uso do Portfólio, filmagens e 

produção textual nos anos de 2008 e 2010 no próprio GETRANS.  Questionou-se então, 

como os fundamentos epistemológicos da transdisciplinaridade podem estar vinculados ao 

processo de autoformação docente?  Diante dos depoimentos coletados foi possível 

considerar que aprendendo a ser um docente transdisciplinar é um permanente aprendizado 

no qual esta dinâmica é construída e reconstruída diariamente a partir dos desafios que a 

convivência nos coloca.  Conceber a autoformação como um processo vital e permanente 

obriga a ultrapassar as perspectivas pedagógicas e sociológicas da educação, para entrar 

numa perspectiva antropológica, que respeita o docente como ser-humano-humanizado.  

 

 

Introdução  

O propósito desta pesquisa foi de construir pontos de referência para a formação 

docente voltada para a inteireza do ser, a partir de uma reflexão sobre os fundamentos 

epistemológicos da transdisciplinaridade.  Para tanto, foi necessário compreender a 

metodologia transdisciplinar; e, identificar como essa metodologia pode contribuir com 

outro currículo na formação docente.  

Assim, os princípios de identidade, autonomia e auto-formação estão subjacente a 

idéia de que o vivido é um caminho importante para a compreensão do currículo e que 

decisões precisam ser tomadas.   Esta abordagem trabalha no nível da intencionalidade, 

com material expressivo da experiência humana, ou seja, a idéia de ser-sendo 

transdisciplinar. 

Ao pesquisar, tendo como base a transdisciplinar na formação docente se visualiza 

a possibilidade de incluir a aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível 

(abertura); o reconhecimento de idéias diferentes das nossas e olhares diferentes sobre o 
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mesmo fenômeno (tolerância); e, eterna investigação alimentada por novas experiências 

(rigor) compondo assim, a possibilidade de outro currículo na formação dos docentes.  

Desta maneira, Josso (2002) sintetiza essas três atitudes quando diz que a partir da 

história de vida narrada, o docente  assume as vivências no percurso da vida, frente às 

quais constrói e transforma a sua subjetividade e identidade do ponto de visto do sujeito 

complexo, fruto de ilusões, erros e incertezas e que, ao mesmo tempo, se reconstrói 

potencializando o seu processo de hetero-eco-autoformação.  

Os sujeitos da pesquisa são 15 docente es da Rede pública e privada que se 

reúnem quizenalmente para estudar a proposta transdisciplinar de educação no Grupo de 

Estudos Transdisciplinares – GETRANS em São José, Santa Catarina e que, ao 

retornarem aos seus campos de atuação, vivenciam as possibilidades de aplicação desta 

perspectiva.  Os dados foram coletados por meio do uso do Portfólio do GETRANS nos 

anos de 2008 e 2009.  O propósito desse instrumento está relacionado à suposição de 

que, através dos depoimentos dos docentes fosse possível identificar seus pressupostos e 

suas expectativas quanto à trajetória que percorreram enquanto profissionais da 

educação transdisciplinar e quais princípios que podem ser incluídos no currículo da 

formação docente. 

Diante disso, questiona-se: Como articular a metodologia transdisciplinar nas 

relações educativas no interior da própria práxis pedagógica?  Deste questionamento é 

preciso dizer que a resposta necessita de ser construídas nas pesquisas e nas práticas 

formativas já existentes.  O campo está aberto ao novo.  Alguns avanços teóricos e 

práticos apontam para a possibilidade de se assumir a complexidade do currículo do 

processo de formação docente na busca da inteireza do ser.  No entanto, alguns aspectos 

são importantes para se discutir durante a pesquisa: 

 Que o esforço epistemológico em direção a interioridade do ser não negue os 

aspectos políticos da ação educativa. 

 Que na perspectiva da inteireza do ser possibilite ao docente uma formação 

centrada na hetero-eco-auto-formação de modo a contribuir com a ampliação 

da consciência  numa experiência própria de ser-sendo. 

Além disso, esta perspectiva de currículo desdobra-se em novas necessidades, 

no decorrer do processo de aproximação do objeto e sujeito transdisciplinares em 

estudo: Superação da fragmentação, que diz respeito à necessidade de um diálogo entre 
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teoria e prática na formação do docente  para que se torne consistente e transdisciplinar, 

quando se reconhece que “o conhecimento, com efeito, não pode ser objeto como os 

outros, pois serve para conhecer os outros objetos e a si mesmo” (MORIN, 2005
a
, p. 25). 

 

O percurso transdisciplinar: o trajeto antropológico da autoformação 

Ao organizar esta proposta, partiu-se da preocupação de desenvolver uma reflexão 

sobre a auto-formação de docente, colocando como ponto principal os fundamentos 

epistemológicos da transdisciplinaridade.  Para tanto, trabalha-se com três pressupostos 

necessários para esta auto-formação docente : a)Hetero-formação, que ocorre a partir 

da ação  dos outros, nos ambientes culturais e sociais, inclusive, nas ações de formação 

inicial e continuada; b) Eco-formação, em que se destaca a formação através dos 

espaços a partir da ação do meio ambiente físico, que produz uma forte influência sobre 

as culturas humanas e sobre o imaginário pessoal que organiza o sentido dado à 

experiência; e, c) Auto-formação que surge como a terceira força de formação, a do eu, 

numa abordagem interior que resulta do conjunto hetero e eco-formação (Galvani,  2000). 

Josso (2002) corrobora com esta idéia quando enfatiza a abordagem biográfica na 

formação docente  e parte do princípio de que o sujeito toma consciência de si e de suas 

experiências quando vive, simultaneamente papéis de ator e investigador da própria 

história, ou seja, a partir das narrativas, é possível entender os sentimentos e 

representações do atores sociais no seu processo  hetero-eco-autoformativo, se 

constituindo numa experiência de ser-sendo.  

Assim, considera-se a auto-formação da pessoa como a construção de um sistema 

de relações pessoais com diferentes espaços, criando uma unidade funcional indivíduo-

meio ambiente, que  pode ser entendida com a religação das culturas, ciências e 

humanidade, proposta por Morin (1999) que significa um avanço na abordagem de 

formação docente .  Por isso, a auto-formação deve ser pautada em diferentes níveis 

“biológico, psicológico, espiritual, lingüístico, cultural, social, histórico, lógico e 

antropológico” (MORIN, 2005ª), que são níveis de resistências correspondentes a 

diferentes leis antagônicas e complementares. 

Assim, pode-se dizer que “a educação deve contribuir para a auto-formação da 

pessoa (ensinar a assumir a condição  humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar 

cidadão” Morin (2000, p.65). Desta forma, o processo de formação  de docente es 
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precisa incluir a reforma do pensamento por um “pensamento complexo capaz de ligar, 

contextualizar e globalizar (MORIN, 1999, p.13), favorecendo a transdisciplinaridade.   

A complexidade tem nos levado a buscar saídas para uma existencialidade 

pautada em novos valores e modos de pensar, agir, sentir, significar e ser, pois os 

momentos vivenciados de incertezas, dúvidas, avanços tecnológicos e globalização vêm 

exigindo outro olhar sobre si e sobre a própria vida.  É com base nesta ótica, que nos 

propomos a abordar a autoformação como eixo paradigmático, por valorizar os aspectos 

humanos da existencialidade do ser, o que se aproxima da definição apresentada por 

Galvani (2002) quando diz que “a autoformação exprime a ação de dar forma e sentido 

pessoal que articula diferentes fontes de formação: a existência, a experiência, a prática 

e os conhecimentos disponíveis no ambiente social (GALVANI, 2002, p. 97). 

A base antropológica da formação docente é a interação e a retroação reflexiva 

que se entremesclam como hierarquias imbricadas. “A combinação da retroação 

reflexiva da autos e das interações tripolares da formação constitui a base de uma 

concepção antropológica da formação” (GALVANI, 2002, p. 98). Para avançar numa 

abordagem transdisciplinar da autoformação, é preciso considerar a pluralidade dos 

níveis de realidade da autos e a pluralidade dos níveis de interação que estão imbricados 

na formação. 

O círculo reflexivo da autos não designa apenas o indivíduo ou o eu 

psicológico, mas também a pessoa, concebida como lugar de relação e o 

sujeito consciente. A reflexividade da autos remete a uma pluralidade de 

níveis de consciência e de atualização da originalidade pessoal (GALVANI, 

2002, p. 98). 

 

Dessa ideia, podemos afirmar provisoriamente que a autos é como uma 

consciência original emergindo e retroagindo sobre os processos que a fizeram emergir.  

O prefixo auto remete não apenas ao eu psicológico, mas a uma pluralidade de níveis 

que podem ser enunciados conforme os diferentes regimes do trajeto antropológico.  

A autos pode se referir ao eu, mas pode se referir também ao sujeito, ou 

ainda à originalidade viva de cada pessoa, que não necessariamente 

egocêntrica. Assim, o prefixo auto não pode ser traduzido simplesmente por 

sujeito, ego, self, si, etc. Uma perspectiva transdisciplinar, abrindo para os 

diferentes níveis de realidade, permite que consideremos que esse prefixo 

remete a diferentes níveis de consciência, cada um dos quais tendo suas 

próprias leis e sua própria coerência (Galvani, 2002, p. 101). 
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Seguindo a ordem de primazia antropogenética, a autoformação seria definida 

pela interiorização (tomada de consciência, descentração e abstração) dos níveis de 

interação entre a pessoa e o meio ambiente.  Diante disso, consideramos que a crise 

vivenciada pelo docente acontece conjuntamente a uma crise mais ampla: crise 

planetária.  

A autoformação não é configura como um processo isolado ou individualista. Para 

Galvani (2002, p.96) “a autoformação é um componente da formação considerada como 

um processo tripolar, pilotado por três pólos principais: si (autoformação), os outros 

(heteroformação), as coisas (ecoformação)”. 

Esses três movimentos que se chama de tomada de consciência e de poder da 

pessoa sobre sua formação parece ser a base de uma definição conceitual da 

autoformação e que precisa permear o currículo dos docentes.   A autoformação exige a 

articulação entre o acoplamento interativo pessoa/meio ambiente e a tomada de 

consciência reflexiva sobre si, sobre o meio físico e sobre o meio social. 

Assim, a autoformação precisa ser apreendida a partir dos níveis biológicos, 

psicológicos, socio-antropológicos (Morin, 2000), que são níveis de resistência 

correspondentes à leis diferentes, embora estando ligados por um fluxo de informação 

transpessoal que obriga a postular uma zona de não-resistência absoluta (NICOLESCU, 

1999).  

Buscando o sentido da palavra “crise”, percebemos que penetramos num 

território nebuloso, habitado por desequilíbrios e incertezas, permeado por 

tensões e conflitos, mas, observando os movimentos da vida.  Percebemos 

que esses momentos, aparentemente caóticos, possibilitam uma ampliação 

da consciência individual e coletiva.  Quando as respostas antigas não 

atendem mais aos desafios com os quais nos deparamos, é necessário nos 

abrirmos para o novo (FURLANETTO, 2002, p. 70). 

 

Nesse sentido, o paradigma moderno ainda presente na formação docente não 

ajuda a construir uma competência educativa voltada para a complexidade.  Há 

prejuízos de toda ordem: despreparo técnico, político, profissional e humano.  No 

entanto, o docente necessita de uma formação que ultrapasse os princípios da 

racionalidade técnica
 
e prática e que amplie sua consciência para um diálogo crítico, 

criativo e responsável com as situações problemáticas do seu dia-a-dia, de modo que as 

respostas para o enriquecimento de suas experiências e vivências, valorizem sua 

interação com o meio social, cultural, físico, espiritual, etc. Para isso, nos parece 
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necessário o reconhecimento das várias dimensões, dos níveis de realidade e de 

percepção que afloram do ser humano. 

Por isso, a metodologia transdisciplinar pautada na complexidade, lógica do 

terceiro incluído e níveis de realidade compõem a corrente existencial e promove o 

desenvolvimento do docente para aprender a ser-sendo-no-mundo-com-os-outros.  Isso 

significa percebê-lo como ator de sua própria construção do conhecimento e dos 

sentidos produzidos durante seu processo de formação.  A autoformação constitui-se, 

aos nossos olhos, um trabalho sobre si mesmo para desenvolver o potencial pessoal e 

profissional de maneira permanente, emancipando-se da dependência do outro, mas na 

relação com o outro.  Portanto, se apresenta como o caminho permanente na busca de si 

e de nós, num princípio de inclusão e de exclusão. 

Galvani (2001) afirma que as “ciências da educação têm dado espaço às ciências 

que abordam as questões de autonomia e do ser vivo, tornando-se Ciências da 

Formação, que se referem ao estudo da forma e das morfogêneses  no seu sentido mais 

radical” (p.1).  Essa perspectiva tem sua fonte em Varela (1989), que afirma que a vida 

e o conhecimento são indissociavelmente ligados, e aborda a perspectiva bio-cognitiva, 

que é ampliada por Pineau (1983). 

Hoje, precisamos dessa abordagem de formação do docente, na qual possamos 

valorizar as iniciativas de autoformação em que o novo e o diferente sejam considerados 

como construções a partir da participação ativa, das experiências e vivências de cada 

um.  Esse é um modo de dar sentido para a vida, tornando-nos consciente de que 

podemos transcender o nosso processo de formação para além dos aspectos cognitivos e 

na direção da busca de nossa existencialidade, ou seja, de nos e de sentido. 

A perspectiva de autoformação de Galvani (2002) rompe com a concepção 

dualista e antagônica de corpo/mente e os funde numa dinâmica de interdependência e 

complementaridade.  Isso vem exigir outra perspectiva de formação do docente em que 

os processos vitais e processos de conhecimento estejam destinados para pensar uma 

humanidade melhor, mas comprometida consigo (auto), com os outros (hetero) e com o 

meio (eco). 

Nosso desejo é uma formação voltada para o desenvolvimento integral do docente 

que considere todas as dimensões do ser, ou seja, que reconheça a interatividade e a 

interdependência entre o sujeito-objeto e se perceba sua inteireza.  E que situe o lugar 
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do ser-humano nos processos de produção e da vida, de onde emerge o 

desenvolvimento da inteligência, do pensamento, da consciência e do espírito em 

diferentes níveis de realidade.  Todos os níveis de realidade são aspectos humanos que 

dizem respeito à inteireza, à subjetividade, à identidade, à sensibilidade de ouvir o outro 

e à amorosidade que são potencialidades adormecidas no ser humano-docente  e que 

necessitam ser explicitadas. 

Esses aspectos são dependentes e correlatos a outros aspectos, que são humanos 

também, mas que se encontram numa dimensão mais racional, e dizem respeito à 

racionalidade técnica e prática.  Todos esses aspectos humanos estão articulados entre 

si, formando a inteireza do ser.  Assim, podemos entender que nos estudos sobre os 

processos formativos do docente é fundamental considerarmos os aspectos humanos de 

forma mais consciente, sistemática, intencional e profunda, através da tomada de 

consciência, que caminha lado a lado com a produção de sentido (GALVANI, 2002). 

A partir desse enfoque, surgem inquietações que nos impulsionam a buscar outra 

possibilidade de formação do docente: Como proporcionar uma integração entre, 

através e além de todas as disciplinas que trabalham os “fundamentos da educação” na 

direção de uma epistemologia transdisciplinar que permita a contemplação da inteireza 

do ser, levando em consideração os aspectos humanos envolvidos na formação do 

docente?  Como trazer isso para a formação do docente , seja na formação inicial ou 

continuada?  Seria a autoformação, uma perspectiva possível? 

Sem dúvida no momento há mais perguntas do que respostas.  Tais, porém, 

precisam ser construídas nas pesquisas e nas práticas formativas.  O campo 

está aberto.  Alguns avanços teóricos já apontam para a impossibilidade de 

negar por mais tempo tal complexidade em nossos processos formativos.  É 

necessário, portanto, começar o trabalho, mesmo entre muitas dúvidas e 

incertezas, (...) (SANTOS NETO, 2002, p. 50). 

 

O mundo em que vivemos se mostra complexo demais e sua evolução é 

imprevisível.  A realidade não é linear, mas está sujeita a uma infinidade de fatores 

subjetivos, objetivos, interobjetivos e intersubjetivos que interferem nas decisões, 

trajetórias, desejos e necessidades do docente.  É de extrema urgência questionar as 

práticas formativas meramente adaptativas, instrucionais, interpretativas e 

representacionistas presentes na formação do docente.  Deste posicionamento decorre a 

percepção da formação a partir de três dimensões que se articulam como algo complexo 
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e sensível, revelador e desvelador de nexos e conexos inerentes à produção do 

conhecimento na área de formação/autoformação. 

Esta reflexão sobre a experiência permite perceber a autoformação como um 

ponto de articulação das diferentes fontes de formação e especificar 

dimensões: • Uma dimensão experimental, prática e social que articula o 

pólo eco e auto graças à formação experiencial; • A dimensão didática que 

articula o pólo eco e auto graças à formação existencial e formal; • Uma 

dimensão existencial, que engloba conjunto, porque dá sentido e motivação 

para aprender (CLÉNET, 2006, p.3). 

 

Figura 15: Dimensões da autoformação 
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Nesse sentido, as dimensões existencial, experimental e didática se põem na vida 

do docente como uma ação reflexiva para a construção do autoconhecimento, conforme 

nos afirma Clénet (2006, p. 5). 

(...) dimensões existencial, experiencial e didática são fontes de 

aprendizagem complementares que se articulam as necessidades e situações. 

A autoformação não é uma prática educativa, porque não é uma ação do 

formador. É definida como uma ação reflexiva sobre o tema da sua 

formação em uma abordagem abrangente para construir autoconhecimento e 

desenvolvimento (CLÉNET, 2006, p. 5). 

 

Ao alcançar a dimensão existencial, várias outras dimensões que complementam 

esta, são percebidas e relacionadas, legitimando-se, também, a legitimação da 

autoformação a partir de retroalimentações conscientes que compõem a inteireza do ser.  
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Essa ampliação da consciência do docente lhe proporciona a abertura, o rigor e a 

tolerância para ser-no-mundo-com-os-outros. 

O ser-no-mundo-com-os-outros – pluralidade ou coexistência – é que dá 

funcionamento para o movimento do mostrar-se dos entes em seu ser.  O 

aparecimento de algo se realiza quando o que aparece tem, como origem, 

um certo ser-no-mundo, concreto, histórico e atual, datado e situado, um 

certo coexistir cuja função é permitir esse aparecer.  É a partir de um 

permanente ser-no-mundo-com-os-outros que o ente tem sua possibilidade 

de ser, ou seja, desse certo ser-no-mundo nasce sua possibilidade de 

realidade (MARTINS, 2002, p. 98). 

 

Entender que modo buscar a autoformação indica um ressignificar do seu ser, uma 

construção da autonomia que emerge como uma propriedade auto-organizativa.  A 

autoformação é um eixo hoje reconhecido como central na formação do docente.  Para 

continuarmos o aprofundamento no debate sobre a autoformação do docente é 

necessário um diálogo reflexivo sobre os conceitos de “formação” e de “autoformação” 

e nesse sentido, é preciso dizer que o respeito pela disciplina e a lógica da tolerância e 

do diálogo se mostram coerentes na visão transdisciplinar. 

Ao discutir a autoformação como proposta de formação do docente, percebemos a 

grande responsabilidade deste desafio.   

Essa responsabilidade está diretamente ligada a dois desafios vitais: a 

perturbação dos equilíbrios ecológicos, devida à busca incessante do lucro, e 

a crise antropológica aberta pelo aumento da população e pelas trocas 

transculturais. Esses desequilíbrios são herdados diretamente de uma visão 

ocidental de mundo, datada do século XIX. Essa visão de mundo se 

caracteriza pelo materialismo, pela redução do real apenas ao nível de 

realidade material, pela divisão do conhecimento em disciplinas 

especializadas que recortam a realidade, pela redução do ser humano ao 

indivíduo racional, egocêntrico ou econômico, pela divisão das culturas e 

pela ideologia nacionalista (GALVANI, 2002, p. 95). 

 

A autoformação se apresenta com outro eixo da ação educativa: a busca da 

inteireza.  Para isso pretendemos mostrar que 

(...) a autoformação requer, por um lado, uma abordagem transdisciplinar, 

para considerar a pluralidade de níveis de realidade desses dois conceitos: 

autos (si) e formação. E, por outro lado, que a autoformação é um processo 

antropológico que requer uma abordagem transcultural (GALVANI, 2002, 

p. 95). 

 

Como produzir uma forma e um sentido coerente ao longo da vida através das 

múltiplas interações que nos ligam ao mesmo ambiente físico, social e espiritual para 
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dar conta da autoformação?   Para nos aproximar dessa indagação, consideramos que a 

autoformação é um processo vital e permanente de aposta em si que se caracteriza como 

uma abordagem existencial de formação e que considera o outro e o meio (hetero-eco) 

como essência para a sua própria autoformação. 

Não é possível pensar a autoformação sem articular o acoplamento 

interativo pessoa/meio ambiente e a tomada de consciência reflexiva (...) 

Sem essa articulação, só existiriam acoplamentos reflexos e condicionantes 

sem nenhuma possibilidade de autonomização do sujeito. A autoformação 

se declina então em três processos de retroação: retroação de si sobre si 

(subjetivação), retroação sobre o meio ambiente social (socialização) e 

retroação sobre o meio ambiente físico (ecologização) (GALVANI, 2002, p. 

97-98). 

 

As abordagens existenciais envolvem múltiplas dimensões: cognitiva, prática, 

simbólica e experiencial.  A autoformação então se configura como um processo vital e 

permanente de retroação das pessoas com os elementos que determinam os 

acontecimentos atravessados na aventura de sua existência.  Assim, percebemos que a 

autoformação se compõe de três eixos que orientam o processo de formação (si, outro, 

meio).  A autoformação não é, por conseguinte um processo independente, mas 

retroativo sobre os acontecimentos e sobre si mesmo que evidencia elementos 

significativos como: experiência de vida, práticas, conhecimentos cognitivos, 

experiências existenciais e significados simbólicos.  Esta articulação caracteriza a 

autoformação como um processo bio-lógico.  

Isso exige um duplo movimento de sensibilização e de tomada de consciência, ou 

seja, consciência de si como ação sobre si mesmo (subjetivação) e de retroação sobre os 

elementos do ambiente cultural e social (socialização) e natureza (ecologização).  Esse 

triplo movimento abre consequentemente um resgate da autoformação ao logo de toda a 

vida.  As diferentes dimensões que envolvem a autoformação combinam-se em 

situações reflexivas e práticas (articulação da experiência de vida e os acontecimentos 

formais ou presença de sensibilização e de gestos no fluxo das ações) e simbólicas 

(ressonância harmônica entre o ambiente e as pessoas).  Para Galvani (2005
a
), o 

movimento de sensibilização e de informação assume diferentes formas em diferentes 

dimensões do si.  Como articular a reflexão, a sensibilização, a intuição criadora na 

autoformação do docente?  Qual é o lugar da autoformação na existencialidade do 

docente? 
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O currículo dessa formação é transdisciplinar e aberto para a complexidade, 

porque não é construída a partir de conteúdo ou questões disciplinares, mas 

a partir de problemas eco-psico-social, encontrados pelos participantes.  

Esta abertura à complexidade introduzida pela reflexão sobre a prática é 

ainda reforçada pela dimensão dialógica da coformação.  Os participantes 

oriundos de horizontes e de práticas variadas devem proporcionar diálogos 

sobre seus próprios conhecimentos teóricos e práticos com os outros nos 

seminários cooperativos e mais amplamente com todas as fontes teóricas 

para o seu objeto de estudo (GALVANI, 2008, p. 5)  

 

Para este autor, algumas respostas epistemológicas se fazem presentes e trazem 

princípios que respaldam a autoformação.   

Princípio da autonomia: entende-se frequentemente por autonomia a capacidade 

de se fazer sozinho.  A ideia de autonomia nos leva diretamente a nos interrogarmos 

sobre a função do formador do docente?   

Constatamos que freqüentemente a função do formador é ambivalente.  Dá-

se como objeto o desenvolvimento da autonomia, mas pede-se aos 

estagiários que sejam autônomos, mas não demasiadamente.  Contudo isso 

nos levou à seguinte interrogação: A pessoa que para agir faz porque 

decidiu ou porque a ação tem um sentido ou um valor para ela?  A pergunta 

para o formador é, sobretudo procurar como desenvolver a autonomia, ou 

seja, como dar-lhes meios para compreender o seu ambiente, as 

possibilidades do mundo no qual vivem (GALVANI, 2008, p. 5). 

 

Assim, visar à autonomia é reconhecer o desejo do outro como sua própria 

motivação profunda, de modo a atingir os seus objetivos e estratégias de forma variada.  

A autoformação se faz presente na busca de sentidos, de um sentido de se construir em 

cada um, mas com o outro.  Aqui estão presentes os princípios de inclusão e de exclusão 

de Morin (2000). 

Diante disso, é preciso dissociar autoformação de individualização.  Galvani 

(2005
c
) diz que autoformação é um processo diário, humano, vital, que permite a cada 

pessoa produzir uma forma pessoal a partir do conjunto das suas interações com o 

mundo.  E que a individualização permanece no campo da heteroformação onde os 

conteúdos e as avaliações são determinados pelo formador.  O que se percebe é que 

essas duas dimensões são complementares ao processo de autoformação do docente.  A 

autoformação é um processo de apropriação objetiva e subjetiva do poder de formação 

autônoma, reconhecendo-se cada docente  ser chamado a ser simultaneamente sujeito e 

objeto da sua própria formação.  
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Princípio da alternância: é o mais antigo dos sistemas de formação técnica; 

tem suas raízes no desejo de qualquer homem e qualquer sociedade de transmitir às 

próximas gerações a sua experiência.  Neste contexto, a autoformação deve ser 

organizada numa parceria estruturada com um projeto comum em que a 

corresponsabilidade esteja presente na dimensão didática que articula a dimensão auto e 

hetero de forma experiencial.  Para isso, é necessário sair das lógicas disciplinares para 

uma perspectiva transdisciplinar em que a base se fortifica nas situações vividas e 

produzidas nas experiências do docente.  Além da dimensão didática, a dimensão 

experiencial, que engloba todas as dimensões porque dá sentido e motivação para 

aprender, precisa ser elucidada e vinculada a uma dimensão existencial, que é a 

possibilidade de prática, de experiências pessoais e de imaginação. 

Não se trata de dizer que para se aprender é preciso inventar conhecimentos 

novos, mas perceber que a experiência organiza o saber.  A autoformação por 

alternância representa um verdadeiro desafio para o futuro da formação do docente, 

porque permite valorizar os conhecimentos experienciais que marcam a própria 

existencialidade do ser humano e compõem a sua inteireza. 

Princípio da competência: pode ser definido como um conjunto de saberes que 

são manifestados no exercício de uma função.  No entanto, é necessário ampliar este 

conceito e defini-lo como um saber que existe  apenas se for reconhecido a partir da 

capacidade de resolver problemas num determinado contexto.  Isso significa que a 

competência é uma estratégia para além da teoria e da prática, pois exige do docente 

conhecimentos experienciais, existenciais, vivenciais, ações processuais e atitudinais.  

Esta dimensão perturba os esquemas clássicos e convida os formadores a 

reconsiderarem seus modos de ação. 

Princípio da parceria: organiza-se essencialmente quando se tem um projeto 

comum de modo que todos os envolvidos se reconhecem.  É necessário considerar nessa 

parceria uma parte de incerteza que cada um traz em suas vivências e experiências da 

sua prática profissional.  Isso se ilustra efetivamente quando existe a necessidade de 

ousar ou de assumir riscos sobre a sua própria existencialidade. 

Esses quatro princípios presentes na autoformação exigem um processo de 

apropriação completa e individual do poder de formação, em que simultaneamente 
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somos sujeito e objeto da nossa própria formação, num circuito dinâmico, dialógico e 

complementar.   

Assim, podemos relacioná-la a autonomização do sujeito, que envolve o desejo e 

a vontade do docente em orientar-se e gerir-se no seu próprio processo formativo.  O 

docente assume a necessidade de aprender e apropriar-se do processo de sua própria 

formação. Conforme Josso (1988, p. 50), "o ser em formação só se torna sujeito no 

momento em que a sua intencionalidade é explicitada no ato de aprender e em que é 

capaz de intervir no seu processo de aprendizagem e de formação para favorecer e para 

reorientar."  

A autoformação também pode ser relacionada ao poder da pessoa em perceber a 

sua autoformação como dependente do outro (heteroformação) e da formação dada pelo 

mundo (ecoformação). A formação não opera no vazio, configura-se como ação 

dialógica que, por sua vez, configura-se como a tomada de consciência de que somos 

sujeitos e objetos simultaneamente da formação.  Esta perspectiva vem ao encontro do 

conceito de que autoformar-se é operar uma dupla apropriação do poder da formação: 

tomar consciência desse poder (ser sujeito) e, ao mesmo tempo, aplicá-lo a si mesmo, 

sendo objeto de formação para si mesmo.  

É literalmente de uma autoformação através da investigação (ou reflexão) 

sobre a ação (ou experiência) que estamos falando.  A abordagem 

biocognitiva é um complexo ecossistema que concebe a interação entre a 

auto (autoformação), os outros (heteroformação e o mundo (ecoformação).  

A autoformação não é independente, mas um processo de retroalimentação 

em que ambiente e recursão sobre ela, ganham significados sobre os 

elementos temporais das diferentes experiências de vida e de conhecimentos 

práticos e teóricos, experienciais, existenciais e simbólicos.  Esta articulação 

permanente de vida e de conhecimento caracteriza a autoformação como um  

processo biocognitivo (GALVANI, 2008, p. 11). 

 

Como consequência de tal premissa, temos o docente como um sujeito/objeto 

capaz de se produzir e produzir-se por meio da ampliação da consciência e de 

transformar sua prática sendo agente de sua própria formação a partir das relações que 

estabelece ao longo de sua existência.  O conhecimento se dá na práxis da vida (prática, 

teórica, experiencial, existencial e simbólica), e por isso precisa ser inserido no contexto 

da vida dos sujeitos.  Nessa perspectiva, o docente deve formar a si próprio, numa 

aventura pessoal e profissional.  
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Consideramos que a autoformação requer autonomia, alternância, parceria e 

competência e envolve a dimensão social, individual e profissional e estas se 

configuram como uma exigência da sociedade do nosso tempo. O processo de 

autoformação implica a concepção integral de homem.  Nesse sentido, a autoformação 

aqui abordada não equivale a individualismo, independência ou isolamento.  Entretanto, 

esse processo inclui articulação retroalimentada entre dimensões cognitivas e 

emocionais, individuais e coletivas, pessoais, materiais e culturais, procedimentais e 

atitudinais, críticas e valorativas das próprias capacidades, habilidades, recursos e 

limitações. 

Nesse sentido, a capacidade do sujeito para autogerir o seu projeto existencial, 

levando em conta a relação com os outros (hetero) e com o seu ambiente (eco), a partir 

de seus desejos e necessidades, é condição ímpar da auto.   A autoformação refere-se a 

essa consciência do docente para detectar, avaliar e decidir de que perfil de formação 

necessita e onde e como pode desenvolvê-lo.  

O caminho precisa ser pautado em uma abordagem interior da educação: a 

autoformação, como um processo tripolar: o si, os outros e as coisas.  É este movimento 

triplo que pode dar ao ser humano uma tomada de consciência reflexiva. 

Por isso, inserir a autoformação no âmbito de preocupações transdisciplinares 

exige, antes do mais, imbuir-se de atitude de pesquisador, ou seja, daquele que, diante 

do objeto/sujeito, se apresente como construtor de metodologia que enseje o erudir-se 

para alcançar a liberdade de espírito: dela advirão novas articulações dos conhecimentos 

estabelecidos e dos sentidos dados, instituidores de outra realidade.  A autoformação se 

inicia, na concepção de GALVANI (2000, p. 99), quando o sujeito, ao se defrontar com 

as determinações do meio, passa a questionar a validade de condições, situações, 

valores e saberes que o tolhem, afligem ou constrangem.  

Autoformação coloca-se, desse modo, como atitude intencional e libertadora da 

vida e diante do conhecimento. Talvez mais do que atitude, a noção de mentalidade, que 

a engloba - por abarcar o conjunto de representações, referências, motivações e 

comportamentos forjados na prática e nela consolidados, possa levar à ruptura das 

determinações e saberes instituídos para propiciar novas formas de pensar. 
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Resultados 

Neste trabalho são apresentados apenas os resultados referentes às discussões 

sobre como articular a metodologia transdisciplinar nas relações educativas no interior 

da própria práxis pedagógica?   

Um dos sinais mais evidentes que a transdisciplinariedade não é apenas um 

complexo devaneio acadêmico é o trabalho que os docente do GETRANS começam a 

fazer em suas escolas.  Um dos depoimentos revela a mudança na própria história de 

vida: “Por onde começar? O mundo é tão vasto!  Por meu país que é o eu conheço 

melhor?  Mas, meu país é tão grande!  Seria melhor começar pela minha cidade.  Mas 

minha cidade é tão grande!  Seria melhor começar pela minha rua... não!  Minha casa?  

Não!  Minha família?  Não importa.  Começarei a mudança por mim mesma.”  Diante 

desse depoimento, pode-se dizer que o significado da transdisciplinaridade está na 

recuperação de valores existenciais, em que cada um de nós deve perceber que é um ser 

incluído em uma existência multidimensional, envolvendo família, história pessoal, 

meio ambiente, entre outros espaços. 

Assim, preparando os docentes para trabalhar questões subjetivas, em que se 

valorize tanto o interior quanto o exterior, eles farão automaticamente o mesmo trabalho 

com seus alunos. Isso representa o resgate da identidade de cada um. 

Outro depoimento valoriza a possibilidade do aflorar interior: “Acredito que todos 

podem se transformar com a transdisciplinaridade, deixando o respeito às diferenças 

aflorar no seu interior”. Esses depoimentos aceleram a preparação dos docentes para 

uma nova forma de conhecimento e transmissão de conteúdo. Mais do que o conteúdo 

curricular, eles devem se preocupar com os valores, internos e externo ao ser. 

De modo geral todos os docentes envolvidos apontam para a necessidade da 

transformação interna e mudança de atitude na ação pedagógica e atrelam que para isso 

é preciso muito estudo teórico, querer mudar e criar estratégias práticas, como podemos 

observar no depoimento a seguir: “é preciso muita dedicação, estudo, persistência, 

tolerância, pois a atitude transdisciplinar em sala de aula requer respeito pelas 

diferenças, rigor e atitude coerente, ou seja, precisamos ser-sendo-trandisciplinares”.  

Este depoimento representa o que podemos chamar de auto-formação  que diante 

de nossa experiência de ser-sendo-transdisciplinar, necessita uma abordagem e uma 

metodologia transdisciplinares no sentido definido por Nicolescu (1999), pois ela se 
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refere a muitos níveis de representação correspondentes outros tantos níveis de 

realidade da formação, bem como a diferentes níveis de consciência da autos. 

Por isso, a exploração intersubjetiva da auto-formação, trabalhando a partir de 

uma abordagem transpessoal, situa-se numa perspectiva transdisciplinar caracterizada 

pela: interação entre o sujeito e o conhecimento, consideração de causalidades 

sistêmicas e complexas, e seus imbricamentos numa lógica do terceiro incluído. 

Conceber a autoformação como um processo vital e permanente obriga a 

ultrapassar as perspectivas pedagógica ou sociológica da educação, para entrar numa 

perspectiva antropológica, que respeito o docente como ser-humano-humanizado. 

Portanto, a abordagem transdisciplinar da auto-formação é potencialmente fundamental 

no sentido em que ela abre a possibilidade de explorar a experiência da auto-formação 

em se abrindo para o que está entre, além e através de todas as disciplinas, ações, 

sujeitos e possibilidades. 

No processo de auto-formação vivenciados pelos docentes do GETRANS, pode-

se afirmar que eles desvelaram seus mundos através naqueles momentos em que 

passamos juntos, compartilhamos cada história de vida e  vivenciando emoção de 

compartilhamento, como expressa o depoimento a seguir:” aqui no grupo, não se sinto 

só!  Tenho a possibilidade de formar parcerias e companheiros de trabalho e isso é 

muito significativo para a nossa profissão.” 

Nestes depoimentos coletados a partir do Portfólio do GETRANS, emergiram 

palavras relacionadas à educação e que representam peças de um grande mosaico 

interminável em que cada peça acrescida pode-se ter diferentes visões do todo.  

Além deste mosaico desafiador, percebeu-se a presença no portfólio de palavras, 

conceitos, definições, buscas, posicionamentos e reflexões referentes a sua auto-

formação que destaca-se: inter-relação, convivência, interação, diálogo, transformação, 

ser-sendo, autonomia, rigor, atitude, tolerância, bem-estar, paixão, compromisso, 

dedicação, formação, conhecimento, diálogo, cooperação, inclusão, acesso, 

possibilidade, emancipação, democratização, igualdade, cidadania, humanização, 

problema social, procura, possibilidade, realidade.  O que se pode dizer é que estas 

palavras estão  impregnada da subjetividade de cada um, porque diz respeito a sua 

trajetória, suas circunstâncias que ecoam e dizem respeito ao caminho que todos eles 

percorreram em suas vidas.  
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Desta forma, pode-se considerar que a educação é entendida pelos docentes do 

GETRANS como auto-formação; modificação de atitude e comportamento, 

transformação da personalidade e desafio. Além disso, como orientação e referência que 

possibilita que cada um se encontre e se constitua como sujeito individual e coletivo. 

Assim, a auto-formação é entendida por esses docentes como algo que torna 

viável e possível no desenvolvimento humano, que é um processo. O humano não se 

torna humano sem educação, ou seja, sem dependência do outro.  A sua identidade é  

formada pela interação com outros seres, por isso dependência. 

Nos depoimentos fica evidenciado que a educação é um pouco do todo desta 

dependência-vivência, desses espaços mais amplos, espaços de construção, 

humanização que trazem também uma vertente epistemológica que permite olhar o 

outro de outro modo. Traz uma idéia de dialética, dialógica, unidade dos contrários, 

complexidade, mas, o mais importante é a questão do outro, do olhar, do querer estar 

junto ombro a ombro numa relação de parceria, que reflete a maneira de cada ser ver a 

educação.   

Nesta postura de dependência-vivência admite trabalhar com a lógica do terceiro 

incluído, pois conforme o grupo que estamos interagindo é preciso estar inteiro na 

relação, estabelecendo uma relação de troca, de diálogo e parceria. É necessário 

interagir com eles para ter uma profunda motivação, vivenciar esta proposta de forma 

intensa. A sala de aula é considerada como um espaço mobilizador de reflexão, de 

prazer, mas, também, de exigência, em que o educando através da proposta do docente  

tem que construir a sua própria proposta. Um dos docente es ressalta que: “autonomia, 

auto-formação,dependência, identidade, auto-constituir-se, são princípios fundamentais 

na formação docente ”. 

A forma dos docentes expressarem seus valores na prática é o entusiasmo com 

suas próprias idéias e a paixão de serem docente es, também, a partir da sua 

sensibilidade com relação aos seus próprios preconceitos. Assim, o papel do 

profissional é o de socializar e reformular, repensar suas próprias idéias. O entusiasmo 

viabiliza ainda, a construção da boa convivência para com as outras pessoas. Um dos 

docente es diz que gosta muito dessa coisa de  “esta-com,  trocar com o grupo, viver”. 

Todas essas abordagens de exploração intersubjetiva da autoformação se 

caracterizam por um retorno reflexivo sobre a experiência, por uma exploração coletiva 
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e pelo cruzamento interpessoal e intercultural das produções de saber. Essas abordagens 

têm em vista a tomada de consciência e de poder das pessoas sobre sua própria 

autoformação em suas diferentes dimensões, para então, se sentirem integrais. 

 

Considerações Finais 

Seguindo essa linha de pensamento, optamos nesta pesquisa, apontar caminhos 

numa direção de acolhimento, recolhimento e narração das “palavras de professores” 

surpreendidas pelos corredores e ambientes das instituições onde trabalham, pelos 

tempos e espaços do brincar, enfim, por percursos de formação junto à infância tão 

pouco percebidos, embora tão facilmente enquadrados em clichês.  

Nós, professores, guardamos experiências da infância, que nos ajudam a nos 

identificarmos com as crianças, nos seus gestos de diferir, de inventar, de subjetivar-se, 

com e contra os modelos impostos por uma tradição dominante, empurrando-nos a viver 

uma cultura infantil que política e existencialmente se revigora continuamente.  

Durante todo esse trabalho, dois pilares sempre me sustentaram: o significado da 

infância para os professores e a relação dos professores com suas memórias de infância. 

Aproveitamos aqui para enfatizar, que esses dois pilares foram movimentando cada um 

de nossos capítulos, e destilando para cada um deles um aroma diferenciado, 

intensificando as discussões, de acordo com outras questões que foram surgindo. 

Pudemos constatar que não são somente as crianças que sofrem da situação de 

“infantilização” por se sentirem “inferiorizadas” e “menorizadas”. Os professores, 

através de seu longo processo de profissionalização, se encontram ainda, no lugar da 

“infância”, daquele que “não fala”. Fato curioso e irônico, na verdade, se levarmos em 

conta que a ferramenta de trabalho por excelência do professor, é a própria oralidade. 

O nosso maior achado foi conseguir identificar esse “ponto de encontro” que 

fica tão sutilmente escondido no discurso dos professores. Esse ponto em que não há 

distinção entre as vozes das crianças e dos professores. Esse lugar em que ambos 

recorrem ao imaginário na tentativa de construírem rotas possíveis de fuga, para se 

manterem vivos dentro da instituição escolar. 

Diante dos depoimentos coletados é possível considerar que aprendendo a ser 

um docente transdisciplinar é um permanente aprendizado no qual docentes informam 

alunos tanto quanto alunos informam docentes, esta dinâmica é construída e 
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reconstruída diariamente a partir dos desafios que a convivência nos coloca. A auto-

formação docente  transdisciplinar inevitavelmente passa por uma dimensão de inteireza 

do ser, por isso a necessidade de se investir na possibilidade de transformação interna 

do sujeito.  

Atualmente, a educação privilegia o intelecto, enquanto relativiza a sensibilidade 

e o corpo. Isso foi necessário na era passada, a fim de permitir-se a explosão do 

conhecimento. Mas se esse privilégio continuar, seremos empurrados na lógica louca da 

eficiência pela eficiência, que só poderá terminar em nossa auto-destruição. Assim, é 

preciso investir em outras dimensões da auto-formação docente .  Talvez a vivenciada 

por este grupo de docentes do GETRANS, possa ser outra possibilidade de  auto-

conhecimento e auto-formação. 

 Assim, pode-se considerar que a autoformação deve ser apreendida a partir dos 

níveis biológicos, psicológicos, socio-antropológicos e espirituais, que são níveis de 

resistência correspondentes à leis diferentes, embora estando ligados por um fluxo de 

informação voltada para a inteireza do ser, o  que obriga a postular uma zona de não-

resistência absoluta.  

O docente  como agente de uma práxis transdisciplinar transformadora precisa, 

pois, de sólida formação teórica que deve ser percebida dialeticamente. Enquanto 

ciência prática, a pedagogia não opera, em si, transformações na realidade. São os 

docente es que na sua atividade teórico-prática (na sua práxis) que operam as possíveis 

mudanças, fazendo do processo educacional, um processo humanizado para si e para os 

outros. 

Diante disso, trabalhar com a perspectiva da inteireza do ser favorece ao docente  

a identificação das zonas de resistências e de não-resistências, que são campo de 

autonomia e independência.  É preciso promover o desenvolvimento integral dos 

docentes e para que isso ocorra, são necessários os relatos de experiências num enfoque 

da aprendizagem significativa, revelando assim, a instituição educacional do futuro, isto 

é, uma instituição que se pode começar a reconstruir hoje.  

Ao participar de um currículo transdisciplinar docente envolve-se numa 

experiência educativa integrando suas experiências vividas. E, assim, a 

responsabilidade, a autonomia e a auto-formação tornam-se essenciais. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2155



A proposta de currículo transdisciplinar justifica-se a partir de razões históricas, 

filosóficas, sócio-políticas e ideológicas, acrescidas de razões pedagógicas, 

antropológicas e espirituais.  Historicamente, é possível considerar que a era do 

conhecimento alcançou seu auge, com suas contradições e paradoxos.  Heráclito, 

filósofo grego pré-socrático afirmava “no mundo tudo flui, tudo se transforma, pois a 

essência da vida é a mutabilidade, e não a permanência”.   

Na perspectiva transdisciplinar tem-se uma perspectiva de reciprocidade, de 

mutualidade, em regime de co-propriedade que possibilita um diálogo mais fecundo 

entre os vários campos do saber.  A exigência interdisciplinar impõe a cada disciplina 

que transcenda sua especificidade tomando consciência de seus próprios limites para 

acolher as contribuições de outras disciplinas.  Provoca assim, trocas de generalizações 

e críticas, ampliando a formação geral e questiona a acomodação dos pressupostos 

implicados em cada área, fortalecendo o trabalho de equipe.   

O currículo pautado na transdisciplinaridade e destinado a formação do docente  

busca uma alfabetização psíquica que possa facilitar a aquisição da inteligência 

subjetiva: emocional, atitudinal, espiritual e relacional. A construção de um currículo 

transdisciplinar é uma tarefa pedagógica fundamental que proporcionará o 

reconhecimento, a integração e a harmonização das funções psíquicas, para que o 

desenvolvimento do pensamento, do sentimento, da sensação e da intuição possam 

contribuir para a formação integral do educando.  

O resgate de uma pedagogia simbólica, através da qual o aprendiz possa se 

habilitar na ciência e arte de uma hermenêutica, que o habilite para a tarefa de ler e 

interpretar o livro de sua própria existência, no sentido progressivo de assumir a sua 

autoria. O outro desafio, consiste na transcendência do método de comparação e de 

padronização, maciça e mecanicista, através da construção de um currículo centrado no 

aprendiz, sustentado numa ética da diversidade e da não-separatividade.  

Assim, estaremos introduzindo, no terreno educacional, o conhecido e sábio 

provérbio, tão caro aos antigos gregos: conhece-te a ti mesmo. Desta forma, estaremos 

superando o enfoque reducionista da especialização fechada, rumo ao alvo da vocação, 

através do investimento no solo criativo e fecundo do potencial do educando. Nem 

todos estarão preparados para os tremendos impactos e provocações da inexorável 

transição paradigmática que estamos testemunhando nos espaços institucionais. 
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Necessitamos de uma escola do olhar, de uma escola da escuta, de uma escola do 

abraço, de uma escola do cuidado.  

Neste sentido, para que haja uma mudança dos paradigmas mecanicistas para uma 

perspectiva mais integral, embasada na transdisciplinaridade é necessário uma mudança 

significativa na prática em sala de aula. E, a partir desta mudança é que se passa a 

concentrar novos esforços como uma forma de trampolim para o sucesso educacional, 

rompendo as barreiras dos velhos paradigmas e se conscientizando da importância da 

mudança e de novas atitudes que ultrapassam barreiras, superam obstáculos e motivam 

o aprender a aprender, na era da consciência planetária.  

E é isso que podemos chamar de autoformação, ou seja, uma dedicação pessoal, 

afetiva, com uma ligação entre os saberes e a vida, entre a vida cotidiana e os problemas 

que enfrentamos, seja na prática educativa, seja fora dela; com a possibilidade de 

escolher e buscar conhecimentos em diversas fontes.   São muitos os espaços destinados 

à aquisição de saberes e formação, e o docente  enquanto ser, apresenta limites, 

potencialidades; tem aspirações e necessidades e é capaz de encontrar soluções para os 

desafios enfrentados no seu cotidiano, graças à propriedade autopoiética que existe em 

cada um.   

A formação torna-se, então, função dos processos da evolução humana. Mas 

função de síntese, de regulação, de organização de diversos e heterogêneos elementos - 

físicos, fisiológicos, psíquicos, sociais, que constituem o ser vivo, numa unidade viva. A 

autoformação corresponde à dupla apropriação do poder de formação: é tomar em mãos 

esse poder, tornar-se homem, mas é também aplicá-lo a si mesmo, tornar-se objeto de 

formação para si mesmo. Nesse processo, docente torna-se autorreferencial.  

Na autoformação desenvolvem-se os processos de autoconhecimento, da busca 

do “conhece-te a ti mesmo”, na escuta dos sons e dos silêncios de nossa singularidade 

mais interna. Na heteroformação compreendem-se os processos de formação como 

ações traçadas intersubjetivamente mediante as heterogeneidades da cultura na dinâmica 

das relações sociais. Na ecoformação, vislumbra-se a formação que considera o local e 

o global, a parte e o todo, a imanência e a transcendência, que são assim compreendidos 

como aspectos visceralmente interligados e complementares, nos quais ser humano e 

Natureza coexistem de modo dialógico e interdependente no vigor da fraternidade 

cósmica, da unitas multiplex.  Assim, é necessário criar espaços de convivência, de 
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interação e de reflexão para que os docentes interajam com o seu entorno, com seu meio 

de convivência e aprendizagem e reflitam sobre seu próprio processo de atuação.  
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RESUMO: este estudo consiste numa reflexão sobre a supervisão pedagógica na ESE 

JDEUS, no quadro do Processo de Bolonha. Surgiu da necessidade de introduzirmos 

alterações na iniciação à prática profissional do 1.º ciclo de estudos. Aplicámos um 

questionário aos alunos que frequentam a Licenciatura e Mestrados em Educação. A 

supervisão pedagógica emerge como uma ação que se pretende dinamizadora, reflexiva e 

contínua em que a aprendizagem, a integração de saberes e o desenvolvimento de 

competências requer diversas práticas colaborativas de trabalho, em que o supervisor é o 

mediador que promove o desenvolvimento dos formandos que se pretendem responsáveis, 

empenhados, conscientes da sua auto-(re)construção para benefício da construção da sua 

identidade profissional. O estágio permite um percurso com diversas experiências aos 

estudantes, promovendo a comunicação, interação, a colaboração, em que as múltiplas 

interações validam o conhecimento individual. Os resultados sugerem que é possível 

articular a experiência adquirida e implementar mais estratégias e dessa forma 

contribuirmos para uma melhoria da formação em contexto, tornando-a cada vez mais 

reflexiva e eficaz. Numa sociedade em constante mudança, é pertinente (re)pensar na 

formação e supervisão de docentes adequada aos sinais do tempo. 

 

 

Introdução 
A presente comunicação tem como finalidade apresentar uma reflexão sobre a 

prática e a supervisão pedagógica na formação de educadores de infância e professores 

do 1.º e 2.º Ciclos de estudos da ESE João de Deus, integrado no processo de Bolonha.  

Seguindo este modelo, importa dotar os estudantes de um conjunto de competências, 

capacidades, conhecimentos e atitudes que permitam o ingresso no mercado de trabalho 

como técnicos de educação. Ressalva-se que a habilitação para a docência na educação 

Pré-Escolar e nos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico apenas é conferida a quem prosseguir 

para o 2.º Ciclo de Estudos (Mestrado). Esta nova maneira de entender a licenciatura 

obriga a procurar uma orientação geral de formação em contextos educativos formais e 

não formais de forma abrangente e integrada e ainda, a entender a profissionalização da 

docência e, por consequência, a repensar a nossa maneira de organizar, estruturar e 

orientar as unidades curriculares de Iniciação à Prática Profissional e as dos Estágios 

Profissionais.  
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Cientes de que o papel da escola de formação inicial é fundamental na construção 

da identidade do futuro educador/professor e que este deve estar apetrechado de um 

conjunto de conhecimentos, valores, destrezas, competências, atitudes que possam 

contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, temos (a equipa de 

supervisão e os orientadores cooperantes) como princípio analisar e refletir de forma 

sistematizada sobre esta temática quer entre nós quer com os alunos e, complementar 

essa avaliação com as tutorias, as grelhas de reflexão individuais e os relatórios de 

estágio realizados com e pelos alunos. Dado o seu interesse e pertinência é possível 

encontrar na literatura diversos autores (Oliveira-Formosinho (2002); Alarcão e Tavares 

(2003); Leite e Arez (2011)) que tratam esta temática contribuindo para uma melhor 

qualificação dos profissionais que trabalham ou têm responsabilidade nesta área. A 

supervisão de estágios, desde há vários anos que faz parte da nossa atividade 

profissional, e isso trouxe-nos uma responsabilidade enorme, cada vez mais consciente, 

de que é fundamental apoiar educadores/professores cooperantes bem como preparar e 

orientar os alunos a iniciarem a prática profissional pois sabemos que as conceções e as 

práticas dos primeiros influenciam a forma de estar e de ser dos segundos. 

Confrontados, no dia a dia, com práticas diversificadas e atitudes que resistem a 

mudar e que por vezes são difíceis de alterar, a nossa vontade de melhorar motivou-nos 

a realizar esta pesquisa, não esquecendo que estamos sempre num processo de 

construção/desenvolvimento. 

Contudo, não podemos deixar de realçar que um dos aspetos mais importantes, e 

que os alunos têm considerado ao longo do tempo ser uma mais valia da nossa escola, 

prende-se com o facto de poderem realizar a Iniciação à Prática Profissional desde o 

início da sua formação, com o apoio direto da equipa de supervisão cuja principal 

função passa por ajudar o aluno a fazer a observação do seu próprio desempenho, a 

analisar, interpretar e refletir sobre as informações que foi registando e a procurar 

melhores estratégias/soluções para as dificuldades e problemas que vão surgindo. Pelo 

facto de haver uma equipa de professores e uma relação de proximidade e de entreajuda 

consegue-se acompanhar de perto e no momento, todo o processo tendo como principal 

objetivo não a avaliação propriamente dita mas sim o desenvolvimento humano e 

profissional baseado numa confiança sólida e fiável.  
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Ninguém nega, atualmente, a importância primordial da supervisão pedagógica 

na formação de profissionais ligados à docência e à formação inicial. A nossa função 

enquanto supervisores é aliciante pois, permite-nos ajudar e acompanhar o aluno 

durante a sua formação académica e profissional, fazendo a ponte entre a nossa escola e 

as instituições cooperantes. No processo de formação inicial, o estudante deve usufruir 

de diversas experiências teóricas e práticas fundamentais ao exercício da sua futura 

profissão e que, estas mesmas experiências, o adaptem aos diferentes contextos 

educativos formais e não formais. Ricardo (2010) defende que do ponto de vista 

conceptual deve haver uma articulação entre a teoria e a prática, princípios reguladores, 

pedagogia para a autonomia; práticas supervisionadas que permitam uma formação 

reflexiva sobre a ação.  

O conhecimento prático dos profissionais no terreno, aliado aos saberes teóricos 

da formação inicial, permitirá ao estudante uma maior capacidade de reflexão e análise 

assim como uma maior sensibilização apoiada na experiência. Alarcão e Tavares (2003, 

p.) referem que “a supervisão não é apenas o desenvolvimento do conhecimento, visa 

também o desabrochar de capacidades reflexivas e o repensar de atitudes, contribuindo 

para uma prática de ensino mais eficaz, mais comprometida, mais pessoal e autêntica.”  

A primeira mudança que tivemos que introduzir com o Modelo de Bolonha foi na 

designação das unidades curriculares: Iniciação à Prática Profissional (IPP) 

I,II,III,IV,V,VI na Licenciatura e Estágios Profissionais I,II, III e IV  nos Mestrados, 

conforme se pode ver no Quadro I.  

Quadro I – Estrutura organizacional da Prática Pedagógica na ESE JDEUS 

Ano Organização 

1.º ano 

(3h/semana)  

Observação de contextos educativos / Tutorias individualizadas e em 

grupo/Seminários/ Construção de Portefólio. 

2.º ano 

(3h/semana) 

Observação de contextos educativos / Tutorias individualizadas e em 

grupo/Seminários/ Construção de Portefólio. 

3.º ano 

(6h/semana)  

Preparação de aulas/atividades/ Tutorias individualizadas e em grupo/ 

Vídeo-formação com discussão em presença e relatório escrito/Seminários/ 

Preparação do Diário de Campo. 

Mestrados 

(12h/semana) 

Preparação de aulas/atividades/ Tutorias individualizadas e em grupo/ 

Preparação do Relatório de Estágio Profissional e defesa pública. 
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A segunda mudança prendeu-se com o facto de passarmos a olhar o aluno da 

licenciatura sob um novo ponto de vista, e desta forma alterar alguns dos princípios 

orientadores da prática que vínhamos a promover. As unidades curriculares 

desenvolvem-se em contextos educativos formais e não formais com quem a escola 

estabeleceu protocolos diversificados (Bibliotecas Municipais, Instituições de 

Solidariedade Social, Museus, Ludotecas, Hospitais, Centros Educativos, Escolas da 

rede pública e privadas), de forma a permitir aos alunos estagiários: observar, 

caracterizar, interpretar, analisar e refletir sobre essas realidades educativas com a ajuda 

de suportes teóricos e metodológicos, por forma, a poderem optar conscientemente no 

futuro próximo; logo desde o início da formação; com carga horária progressiva; e 

avaliações de desempenho distintas.  

 

Método 

Para melhor nos adaptarmos às mudanças atrás referidas e a outras que possam vir 

a ser necessárias introduzir, decidimos proceder a uma abordagem qualitativa que 

recorreu à análise de questionários com o método do estudo de caso. Trindade (2002, p. 

28) defende que o “estudo de caso corresponde a um método de pesquisa que privilegia 

o estudo de situações singulares como uma estratégia de compreensão da realidade, 

porque, de acordo com tal estratégia, as situações singulares tendem a ser entendidas 

como situações mais amplas e abrangentes.” Desta forma, elaborámos a partir das 

reflexões/avaliações de alunos recentemente diplomados um questionário que aplicámos 

aos alunos que frequentam a escola no presente ano letivo, para podermos ir ao encontro 

das suas dificuldades e problemas, conhecer as expetativas e perceções relativamente à 

prática, aos orientadores e às funções da equipa de supervisão.  

 

Objetivos 

Urge analisar e refletir sobre as alterações introduzidas no âmbito de Bolonha, nos 

últimos anos, quer do ponto de vista metodológico quer pedagógico, para dotarmos, 

quer se queira ou não, os alunos para a docência profissional e entendermos e 

avaliarmos como é que estes compreendem e vivenciam a sua IPP. Como já referimos 

atrás, o presente trabalho surgiu da necessidade de repensarmos a prática pedagógica de 

forma a podermos adotar novas estratégias e procedimentos que visem um melhor 
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desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes. Para isso, partimos de quatro 

questões centrais: De que forma os alunos avaliam a organização e os princípios 

orientadores da prática pedagógica?; Quais os aspetos pedagógicos e metodológicos que 

os alunos consideram ser mais relevantes?; Qual a importância da prática 

supervisionada?; Que estratégias podemos promover no futuro? 

 

Amostra 

A amostra do estudo é constituída pelos alunos que frequentam a Licenciatura em 

Educação Básica (130) e pelos alunos dos diversos Mestrados em Educação (100) que 

estiveram presentes na reunião de início do 2.º semestre do presente ano letivo de 

2012/2013, num total de 230 alunos, como pode ser verificado no Quadro I.  

 

Quadro I – Distribuição das respostas aos questionários 

 

Instrumentos 

Na recolha de dados foram utilizados dois questionários, Q1 – Alunos da 

Licenciatura e Q2 – Alunos de Mestrado, que se encontram em anexo (Anexo I- 

Questionário Alunos Licenciatura); Anexo II – Questionário Alunos Mestrado). 

Ambos os questionários eram constituídos por 23 questões. O Q1 era constituído 

por 6 perguntas de resposta fechada e 17 perguntas de resposta aberta e o Q2 era 

constituído por 8 perguntas de resposta fechada e 15 perguntas de resposta aberta. Os 

alunos responderam aos mesmos anonimamente. O questionário foi validado por uma 

amostra de 20 alunos que terminaram o mestrado no ano letivo anterior, refletindo as 

avaliações e sugestões que estes fizeram sobre a prática pedagógica em tutoria. 

 

Alunos 
1.º Ano da 

Licenciatura 

2.º Ano da 

Licenciatura 
3.º Ano da Licenciatura 

N.º de 

respostas 
53 40 27 

Alunos 
Mestrado 

Pré-Escolar 

Mestrado 

Pré-

Escolar/1.º 

Ciclo do EB 

Mestrado 

Pré-Escolar 

1ºCiclo do 

EB 

Mestrado 1.º 

e 2.º Ciclos 

do EB 

N.º de 

respostas 
24 57 3 9 
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Procedimentos 

Os questionários foram preenchidos em presença durante as reuniões que 

decorreram no Museu da ESE JDEUS na primeira semana do 2.º semestre deste ano 

letivo, os alunos entregaram os mesmos no final e foram considerados todos válidos. 

Por forma a permitir a sua análise foram codificados e sistematizados todos os dados 

que passamos a apresentar por ordem sequencial dos questionários.  

 

Resultados 

Das 213 respostas obtidas e analisadas constatámos que uma maioria bastante 

significativa (197, que corresponde a 93% dos alunos) inscreveu-se nesta escola, em 

virtude, de poder realizar a prática pedagógica/ estágio desde o início da sua formação e 

que apenas 1 aluno não pretende prosseguir para o 2.º Ciclo de Estudos.   

Para uma apresentação mais fácil dos resultados considerámos duas partes: uma 

que nos remete para os aspetos metodológicos e outra para os aspetos pedagógicos.. Em 

relação à parte metodológica podemos afirmar que a totalidade dos alunos considerou 

como aspetos positivos que o estágio proporcionado até esse momento como bom e 

interessante (164) ; ter sido importante poder escolher de acordo com as suas 

preferências quer o local quer os diferentes níveis de ensino  quer as várias realidades 

educativas (194). Estar integrado num grupo de estágio permite partilhar e refletir em 

conjunto (40); aprender uns com os outros (10); não ficarmos nervosos (6); aprender a 

trabalhar em equipa (70). Apenas 3 alunos não consideraram ser pertinente ter um 

grupo de estágio. Os alunos da licenciatura consideraram ser muito válido: assistirem às 

aulas dadas pelos educadores/professores cooperantes e pelos colegas dos outros anos 

(94); estarem em contacto com as crianças (45); poderem participar quando solicitados 

(23); enquanto observam ganham experiência (20); observar diferentes metodologias 

(87); é uma constante aprendizagem (6). Foram apontados como aspetos negativos: não 

poder interagir mais com as crianças (13); pouco tempo de estágio (81); o estágio ser 

sempre no mesmo dia (120); termos perdido dias de estágio para assistir a outras 

atividades na escola(23). No quadro III apresentamos os resultados sob a forma como 

os alunos valorizaram o estágio recorrendo a uma escala de Likert (1 a 5, sendo o 5 o 

mais valorizado) tendo-se obtido uma média de resultados em cada um deles bastante 

satisfatória. 
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Quadro III – Médias das respostas com a valorização do estágio 

 Escala 

5 4 3 2 1 

De uma forma geral o estágio agradou-lhe… Muito  4,54 Pouco 

Parece-lhe adequada a organização dos estágios? Muito Adequada 4,3 Inadequada 

Foram cumpridos os objetivos do estágio? Totalmente 4,28 Minimamente 

O estágio correspondeu às suas expetativas? Totalmente 4,22 Minimamente 

Considera que o número de aulas dadas obrigatórias foi 

suficiente? 

Mais do que 

suficiente 
3,51 Insuficiente 

Como se sentiu relativamente às aulas observadas? Muito satisfeito 4,06 Pouco satisfeito 

 

Relativamente aos aspetos pedagógicos, os inquiridos (com exceção dos alunos do 

1º ano da licenciatura que só realizam estágio de observação): manifestaram agrado 

pela forma como foram acolhidos nos centros educativos ( 92); bom desempenho dos 

educadores cooperantes (15);  bom acolhimento, são acessíveis, empenhados e que têm 

o cuidado de acolher os estagiários e de explicar o que fazem e porquê (27); são um 

modelo a seguir  (5); 7 alunos responderam que não tinham sentido o apoio dos 

orientadores e da equipa de supervisão. No que diz respeito às aulas de vídeo formação 

os alunos referiram que estas são muito importantes (100); permitem a autocorreção 

(51); deveriam ser obrigatórias no mestrado (37). No quadro IV podemos verificar que 

as respostas se situaram acima da média. 

 

Quadro IV – Valorização dos aspetos pedagógicos 

Relativamente aos aspetos pedagógicos. 

Escala 

5 4 3 2 1 

As aulas que observou no estágio foram… 4,06 Muito interessantes 

As aulas que lecionou foram… 3,96 Muito interessantes 

As aulas das suas colegas foram… 4,15 Muito úteis 

Os materiais matemáticos foram… 4,02 Muito trabalhados 

A  Cartilha Maternal foi… 4,18 Muito trabalhada 

Os materiais que preparou foram… 4,14 Mais do que suficientes 

As reflexões realizadas após as aulas foram… 4,11 Mais do que suficientes 

As avaliações que lhe foram feitas foram… 3,57 Suficientes 

As avaliações que lhe foram feitas foram… 3,35 Justas 
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Quando questionados sobre a grelha de avaliação individual que é preenchida 

pelos orientadores cooperantes e posteriormente discutida com a equipa e entregue aos 

alunos no final de cada semestre, 91 os alunos afirmaram concordar  com os itens e que 

os mesmos eram importantes; e 64 que podem compreender melhor a forma como são 

avaliados. Sobre as reuniões que são realizadas após as atividades/aulas lecionadas por 

eles, com os colegas, os educadores/professores cooperantes e a equipa de supervisão, 

173 alunos responderam da seguinte forma: muito válidas (24); uma excelente 

oportunidade para refletirmos sobre o que se passou (38); fulcrais (28); construtivas 

(48); pertinentes(26); e muito importantes(78). Em virtude da prática pedagógica 

envolver diversos agentes educativos, a saber,  (colegas de estágio e de outros anos, 

educadores/professores cooperantes, professores da ESEJDEUS e da equipa de 

supervisão) solicitámos que indicassem quem mais tinha contribuído para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, recorrendo a uma escala tipo Likert (1 a 5, em 

que o 1 era o mais importante) conforme se pode ver na figura 1. 
 

Figura I- Contribuição para o desenvolvimento pessoal e profissional 

 

As respostas mais significativas dos alunos revelam que são os 

educadores/professores cooperantes os mais importantes (1,72), depois a equipa de 

supervisão (2,08), seguida dos pares (2,23), depois escolheram os outros colegas (3,93) 

e, por último, os professores da ESE JDEUS(4,42).  

Para podermos mudar a nossa prática pedagógica questionámos os alunos 

estagiários (à exceção dos alunos do 1º ano que só realizam o estágio de observação) 

sobre as maiores dificuldades que sentiam  quando são chamados a participar de forma 

Média=2,23 Média= 1,72 Média=2,08 Média=3,93 Média=4,42 
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mais ativa  ordenando um conjunto de itens por ordem de importância (sendo o 1 o mais 

importante).  

Verificámos que os quatro dos itens onde os alunos sentem-se mais dificuldades 

foram:  dominar os  conteúdos a lecionar (3,58) é a sua principal preocupação, seguida 

de manter a disciplina (4,65), partir das vivências das crianças (4,76), e a gestão do 

tempo (4,96). Os restantes itens já não são tão valorizados apesar de a média ainda ser 

significativa. Podemos também constatar que a promoção do desenvolvimento de 

capacidades (6,4) foi o menos escolhido. Quando sentem que dominam o conteúdo/ 

conceito e estão confiantes, por exemplo contar uma história ou dinamizar um jogo, as 

dificuldades passam para o controle da disciplina e gestão do tempo, conforme se pode 

ver no quadro V. 

 

Quadro V – Maiores dificuldades sentidas na Prática Pedagógica 

Aspetos Pedagógicos 
Escala  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Domina os conteúdos a lecionar  3,58 

Manter a disciplina 4,65 

Partir das vivências  4,76 

Cumprir o tempo para lecionar uma atividade  4,96 

Cumprir com o que foi solicitado por parte dos professores  5,11 

Organizar o espaço da sala de aula 5,76 

Adequar as estratégias à turma 5,85 

Estabelecer uma boa relação com as crianças  5,86 

Promover o desenvolvimento de capacidades 6,4 

 

Cientes de que os Estágios Profissionais que ocorrem no Mestrado têm uma 

importância fundamental para o exercício da docência colocámos aos alunos que o 

frequentam a seguinte questão: “Que sugestões daria para a organização/avaliação do 

estágio no mestrado?”.  Vinte alunos mostraram-se bastante satisfeitos com o estágio e 

não tinham sugestões a fazer. Os restantes alunos apontaram o seguinte: Ter mais horas 

de estágio (46); poder assistir a mais aulas (32); poder dar mais aulas (18); estar no 

estágio um dia inteiro e uma manhã em vez das três manhãs (21); mais reuniões na ESE 

para debater temas e situações que foram observados (12); mais formação e 

preparação para o ensino especial (29); receberem as grelhas de avaliação logo no 
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final do semestre e que as mesmas não sejam lidas  (16);  haver mais estágios 

intensivos por forma a acompanharem o trabalho do docente e perceberem de forma 

contínua o mesmo (25); mais tempo para a elaboração do relatório de estágio 

profissional (17); mais tempo no horário para tutorias com o orientador da tese (7). 

 

Discussão e Conclusões   

A prática profissional, os contextos onde é realizada e a supervisão da mesma são 

elementos estruturantes do processo formativo. A flexibilidade, a capacidade de se 

adaptar à mudança, de iniciativa e tomada de decisões, a vontade de auto-

aperfeiçoamento, a resiliência, a atitude auto-crítica, a avaliação pessoal, o trabalho em 

equipa e o compromisso ético são fundamentais para a construção da futura identidade 

profissional. 

Para Canário (2001, p.40) “ a prática profissional, no quadro da formação inicial, 

ganhará em ser entendida como uma tripla situação de formação que envolve, de forma 

simultânea, os alunos, os profissionais no terreno e os formadores (supervisores)”, 

conferindo à prática um papel relevante. Não podemos deixar de salientar a importância 

da dimensão prática do estágio e da supervisão, valorizando o conhecimento, a 

capacidade, as atitudes e competências expressas num conjunto de relações 

interpessoais e institucionais que são determinantes para o desenvolvimento da 

identidade profissional, indo assim ao encontro dos dispositivos normativos ( Decreto-

Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro). 

Na segunda questão do estudo “Quais os aspetos pedagógicos e metodológicos 

que os alunos consideram ser mais relevantes” a maioria das respostas obtidas 

revelaram que os alunos responderam de forma consciente e responsável indicando as 

suas expetativas, dificuldades e avaliaram/ valorizaram os processos e os seus 

intervenientes. 

Cientes de que a qualidade educativa se promove em grande parte, através da 

observação de boas práticas profissionais e do empenhamento dos profissionais nelas 

envolvidos temos como principal preocupação promover um bom desenvolvimento 

profissional e organizacional. Assim, e quando questionados sobre a forma como 

avaliavam a organização e os princípios orientadores da prática pedagógica da escola, a 

totalidade dos respondentes afirmaram estar muito satisfeitos com a mesma, e 
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destacaram ainda como muito relevante poderem escolher o local de estágio, estagiar 

em grupo e poderem vivenciar diferentes níveis de ensino e distintas realidades 

educativas. Na opinião de 86% dos alunos poder-se-ia aumentar a carga horária do 

estágio bem como as sessões de tutoria na ESEJDEUS.  

Relativamente aos aspetos pedagógicos os alunos  consideraram que a maneira 

como está organizada lhes permite: desenvolver competências para intervir de forma 

abrangente e integrada na organização e apoio em contextos educativos formais e não 

formais; relacionar o conhecimento teórico com o conhecimento prático, aplicando o 

conhecimento didático. Outro aspeto referido prende-se com o facto de os professores 

da equipa de supervisão serem professores de diferentes áreas na formação inicial e nos 

mestrados o que lhes facilita o contacto e uma relação de proximidade com os mesmos. 

Assim, decorre naturalmente uma relação entre o estudante e o professor supervisor, que 

se pretende isenta de tensões e baseada numa confiança sólida e fiável para poder 

acompanhar e caminhar com o mesmo ao longo do percurso. Os educadores/professores 

cooperantes são de facto os agentes educativos que mais contribuem para o seu 

desenvolvimento profissional e em segundo lugar aparece a equipa de supervisão. Os 

colegas de estágio e outros colegas são vistos como elementos fundamentais quando 

algo não corre tão bem e a quem recorrem para falarem de situações que consideraram 

menos justas. No entanto, devemos ter também em atenção o papel dos outros 

professores da escola, principalmente, para os alunos do 1º ano da licenciatura.  

Os alunos inquiridos responderam também que consideram como extremamente 

positivo: poderem estagiar desde o primeiro momento; participarem nos diversos 

contextos educativos, recolherem e interpretarem dados, planificar e dinamizar 

atividades didático-pedagógicas; terem uma crescente autonomia para realizarem 

pesquisas e adquirirem conhecimentos dos aspetos éticos, sociais e deontológicos 

inerentes à futura ação profissional. Dos 213 alunos que responderam aos questionários 

apenas 1 referiu que não estaria interessado em ser educador ou professor, não obstante 

alguns deles revelarem ter algumas dificuldades para a prossecução dos estudos no 

mestrado. Constatámos, então, que ao escolherem a nossa escola para iniciarem a sua 

licenciatura tem subjacente a ideia de avançarem para o 2º ciclo de estudos, embora à 

luz de Bolonha, seja importante garantirmos a formação para outras saídas profissionais. 
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Para Gomes e Medeiros (2008, p.19), a formação de professores apresenta-se 

como “um processo do seu desenvolvimento profissional e pessoal, no sentido de o 

capacitar para os desafios da sociedade contemporânea, bem como serem capazes de 

tomar decisões e efectuarem escolhas fundamentadas perante a incerteza, a 

instabilidade, a complexidade e a singularidade que caracterizam o acto educativo”.  

Para responder à 3ª questão: “Qual a importância da prática supervisionada?” 

uma maioria significativa dos inquiridos referiu que era muito importante serem 

acompanhados e orientados por educadores/professores cooperantes com experiência e 

que os gostassem de receber nas suas aulas. De uma forma geral consideraram que 

eram bem acolhidos (79%), que estes eram simpáticos e afáveis (43%), muito 

competentes (56%) e bons modelos a seguir (12%) , acessíveis e disponíveis (62%). 

Apenas um número reduzido de alunos (13) considerou não ter sido bem acolhido pelos 

profissionais.  

Da análise das respostas sobre a equipa e a supervisão dos estágios constatámos 

que uma percentagem significativa dos alunos (71) revelaram ter alguma confusão 

quanto ao papel do supervisor. Pensamos que esta situação se deve ao facto de 

atribuirmos aos agentes educativos nomes diferentes, de estes variarem ao longo dos 

estágios e a equipa de supervisão se manter. Para esses alunos, o supervisor é um dos 

elementos que pertence à equipa mas no discurso escrito consideraram que os 

educadores/professores cooperantes eram os supervisores. Devemos clarificar esta 

situação pois consideramos que cada grupo à sua maneira exerce a função de supervisor. 

Promovemos o trabalho em equipa quer nos locais onde vamos regularmente avaliar os 

alunos quer nas reuniões periódicas na ESE  para avaliação do desempenho dos 

estagiários,  e que  juntos possamos gerir não só os contextos educativos formais e não 

formais onde o aluno está inserido bem como o ajudar a gerir os diferentes saberes aí 

partilhados e produzidos, apoiando-o na análise e interpretação dos mesmos, de uma 

forma sistemática, formativa e gradual. No entanto, a equipa de supervisão  assume a 

responsabilidade moral e social de contribuir para a sua eficácia. 

Quanto ao papel da equipa de supervisão, a opinião manifestada foi bastante 

positiva não tendo havido críticas negativas à forma de atuar da mesma. Cerca de 77 

alunos consideraram como uma mais valia que haja tanta proximidade, disponibilidade 

e diálogo; 54 alunos responderam ser bastante positivo o apoio da equipa antes (fase de 
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preparação e planificação), durante e depois de darem atividades/aulas;  183 alunos 

estão satisfeitos com o sistema de avaliação aplicado, e 13 deles, sugerem que na 

licenciatura não devia haver classificação pois ainda estão a aprender e, por vezes, o 

que é dito oralmente não corresponde à classificação obtida;  48 alunos referiram que 

gostam das reuniões em grande e em pequeno grupo e que ainda podiam ser mais; 32 

alunos da licenciatura referem a elaboração da grelha de reflexão como muito útil para 

o seu desenvolvimento profissional; 19 alunos dos vários mestrados referiram que ainda 

bem que podem escolher o orientador e ainda que, a existência de uma boa relação 

entre ambos lhes permite realizar um melhor relatório de estágio profissional.  

Um outro objetivo que pretendíamos aprofundar neste trabalho era o de sabermos 

que estratégias podemos promover no futuro, por forma a termos melhores técnicos de 

educação para quem não quiser prosseguir para o 2.º Ciclo de Estudos e melhores 

docentes para quem quer frequentar os mestrados. De uma forma geral, os alunos estão 

bastante satisfeitos e não alteravam a forma como a prática e os estágios estão 

organizados. Contudo, referiram como sendo benéfico poderem ter mais horas de 

estágio; permanecerem 1 ou 2 dias inteiros no estágio; darem mais atividades/aulas 

assistidas pela equipa e mais momentos com o recurso à vídeo-formação com posterior 

visionamento em pequenos grupos para refletirem de forma crítica e construtiva sobre 

o seu desempenho; 39 alunos referiram que gostariam de ter mais formação sobre como 

elaborar grelhas de avaliação e planos de atividades/aulas. Este último item é 

reforçado por Flores e Simão (2009, p.8) ensinar envolve a “aquisição de destrezas e de 

conhecimentos técnicos, mas também pressupõe um processo reflexivo e crítico sobre o 

que significa ser professor e sobre os propósitos e valores implícitos nas próprias acções 

e nas instituições onde trabalha”. 

Os resultados sugerem que estamos a fazer um trabalho com qualidade nesta área. 

No entanto, ainda precisamos de nos adaptar à nova finalidade da licenciatura à luz de 

Bolonha preparando os estudantes que o desejam, um ingresso no mercado de trabalho 

como técnicos de educação. Na medida em que sabemos da importância que a nossa 

escola tem e que todos temos uma preocupação e responsabilidade comum, que é o 

bem-estar da criança, importa implementar uma nova iniciação à prática profissional, 

implementando novas estratégias por forma, a que o aluno possa: contactar com 

diversos contextos educativos formais e não formais; desenvolver competências 
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pessoais, sociais e profissionais para o mercado de trabalho; recolher e interpretar 

dados; planificar e dinamizar atividades didático-pedagógicas; adquira competências 

para a aplicação de várias metodologias de aprendizagem; seja autónomo nas pesquisas 

que realiza; tenha conhecimento dos aspetos éticos, sociais e deontológicos inerentes à 

futura ação profissional e participar em debates e seminários. 

O aprofundamento teórico e a análise dos questionários, confrontados com a 

nossa experiência da prática pedagógica possibilitaram maior conhecimento e a 

transformação e melhoramento da mesma. Ao percebermos também que o nível de 

satisfação dos alunos é bom, faz-nos tomar consciência que estamos no caminho 

correto, em que futuramente devemos incluir mais momentos de partilha e de reflexão 

conjunta com a comunidade científica e educativa, pois tal como disse Voltaire:“ 

Ninguém é tão sábio que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar”.  
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Anexos: Questionário 1 e Questionário 2 

 

Avaliação da Prática de Ensino Supervisionada  

Licenciatura em Educação Básica (Q1) 

Ano Letivo 2012/2013 

Este questionário é anónimo 

 Leia com atenção o questionário e responda às questões. As suas opiniões e reflexões irão 

contribuir para a avaliação das unidades curriculares que estão afetas ao estágio. 

Comece por indicar a que ano da Licenciatura pertence, colocando uma cruz no quadrado 

respetivo:  1.º Ano            2.º Ano           3.º Ano         

(Os alunos do 1.º ano não devem responder às questões (12,13,14,17 e 23) 

1.A decisão de frequentar esta escola teve a ver com o facto de poder desde logo ter 

contacto com a realidade educativa?    

Sim             Não  
 

2.Considera que a Escola Superior de Educação João de Deus lhe proporciona um bom 
estágio?  
 

 

3.Qual o Centro Educativo/Jardim-Escola onde realizou o  seu estágio? 
 

  
4.Considera que é positivo realizar o estágio em grupo (pelo menos um colega)? Justifique. 
 

 

 

 

 
 

5.Foi importante ter tido a oportunidade de passar pelos diferentes níveis de ensino? 
 

 

 
 

6.Foi importante ter tido a oportunidade de conhecer diferentes realidades educativas ? 
 

 
 

7.Concorda com o aumento progressivo da carga horária do estágio nos três anos da 
licenciatura? 
 
 Sim          Não  
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8.Que aspetos considerou terem sido positivos? 
 

 

 

 

 

 
9.Que aspetos considerou menos positivos? 
 

 

 

 

 

 

 
10.Que aspetos considera poderem ser alterados na organização/avaliação do estágio na 
licenciatura? 
 

 

 

 

 

 

 
11.Como avalia o desempenho dos educadores e professores com quem estagiou até à data? 
 

 

 

 

12.Qual a sua opinião sobre as aulas com vídeo formação? 
 

 

 

 

13.Concorda com os itens colocados na grelha de avaliação preenchida pelas educadoras? 
 

 

 

 
 

14.Acrescentaria mais algum? (Se respondeu afirmativamente indique qual) 
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15.Quantas horas de Estágio vivencia por semana?_____ 
 

16. 

  1 2 3 4 5  

De uma forma 

geral o estágio 

agradou-lhe… 

Pouco       Muito  

Parece-lhe 

adequada a 

organização dos 

estágios ? 

Inadequada      Muito adequada 

Foram cumpridos 

os objetivos do 

estágio ? 

Minimamente      Totalmente 

O estágio 

correspondeu às 

suas expetativas? 

Minimamente      Totalmente 

Considera que o 

número de aulas 

dadas obrigatórias 

foi suficiente? 

Insuficiente      Mais do que 

suficiente 

Como se sentiu 

relativamente às 

aulas observadas? 

Pouco 

satisfeito 

     Muito satisfeito 

 
17. 

Relativamente 

aos aspetos 

pedagógicos. 

 1 2 3 4 5  

As aulas que 

observou no 

estágio 

foram… 

Pouco 

interessantes 

     Muito 

interessantes 

As aulas que 

lecionou 

foram… 

Pouco 

interessantes 

     Muito 

interessantes 
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As aulas das 

suas colegas 

foram… 

Pouco úteis      Muito uteis 

Os materiais 

matemáticos 

foram… 

Pouco 

trabalhados 

     Muito 

trabalhados 

A  Cartilha 

Maternal foi… 

Pouco 

trabalhada 

     Muito 

trabalhada 

Os materiais 

que preparou 

foram… 

Suficientes      Mais do que 

suficientes 

As reflexões 

realizadas 

após as aulas 

foram… 

Insuficientes      Mais do que 

suficientes 

As avaliações 

que lhe foram 

feitas foram… 

Insuficientes      Suficientes 

As avaliações 

que lhe foram 

feitas foram… 

Injustas      Justas 

 
18.Sentiu que o apoio dos educadores e professores cooperantes foi suficiente? 
 

 

 

19.Considera que a equipa da prática pedagógica o ajudou/apoiou ao longo do estágio? 
 

 

 

 
 

20.Qual a sua opinião sobre as reuniões realizadas após as aulas lecionadas por si ou pelos 
colegas? 
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21.Gostaria de ter mais reuniões com os educadores/professores cooperantes  e 
supervisores ? 
 

 

 

 
22. Refira por ordem de importância  de 1 a 5 (sendo o 1 o mais importante). Quem 
contribuiu mais para o seu desenvolvimento profissional: 
 

Os colegas  de estágio    

Os educadores /professores cooperantes  

Os supervisores da equipa  

Outros colegas  

Outros professores da ESE  

 
23. Assinale por ordem de importância  de 1 a 9 (sendo 1 o mais importante), os aspetos que 
mais o preocupavam quando dava as suas aulas (o um é mais importante) 
 

Manter a disciplina  

Dominar todos os conteúdos  

Estabelecer uma boa relação com os alunos  

Adequar as estratégias à turma  

Organizar o espaço  

Cumprir o tempo  

Promover o desenvolvimento de capacidades  

Cumprir com o que lhe foi solicitado  

Partir dos conhecimentos/vivências das crianças  

 
 
Caso queira acrescentar mais alguma consideração pode utilizar o verso da página. 
 
Confirme se respondeu a todas as questões. 
Obrigada pela sua colaboração! 
 
4 de março de 2013 
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Avaliação da Prática de Ensino Supervisionada – Estágio Profissional 

MESTRADOS EM EDUCAÇÃO (Q2) 

Este questionário é anónimo 

 Leia com atenção o questionário e responda às questões. As suas opiniões e reflexões irão 

contribuir para a avaliação das unidades curriculares que estão afetas ao estágio. 

Comece por indicar a que Mestrado pertence, colocando uma cruz no quadrado respetivo:                       

MPE              MPE1C           M1C                  M12C 

É aluno(a) finalista?  Sim         Não 

1.A decisão de frequentar esta escola teve a ver com o facto de poder desde logo ter 

contacto com a realidade educativa?    

Sim             Não  
 
2.Considera que a Escola Superior de Educação João de Deus lhe proporciona um bom 
estágio?  
 

 
3.Qual o Centro Educativo/Jardim-Escola onde realizou o  seu estágio? 
 

 
4.Considera que é positivo realizar o estágio em grupo (pelo menos um colega)? Justifique. 
 

 

 

 

 
5.Foi importante ter tido a oportunidade de passar pelos diferentes níveis de ensino? 
 

 

 

 
6.Foi importante ter tido a oportunidade de conhecer diferentes realidades educativas ? 
 

 

 
7.Como avalia o desempenho dos educadores e professores com quem estagiou até à data? 
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8.Qual a sua opinião sobre as aulas com vídeo formação? 
 

 

 

 
 

9.Concorda com os itens colocados na grelha de avaliação preenchida pelas 
educadoras/professoras cooperantes? 
 

 

 

 

 
 

10.Acrescentaria mais algum? (Se respondeu afirmativamente indique qual) 
 

 

 
 

11.O estágio do mestrado estava bem organizado? 
 
Sim                      Não   
 

12.O estágio estava bem estruturado? 
 

 

 

 
13.Considera que o número de horas é satisfatório? 
 
Sim                       Não  
 
14.Realizou o estágio num centro educativo da sua preferência? 
 
Sim                       Não  
 
15. 

  1 2 3 4 5  

De uma forma 

geral o estágio 

agradou-lhe… 

Pouco       Muito  

Parece-lhe 

adequada a 

organização dos 

estágios ? 

Inadequada      Muito adequada 
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Foram cumpridos 

os objetivos do 

estágio ? 

Minimamente      Totalmente 

O estágio 

correspondeu às 

suas expetativas? 

Minimamente      Totalmente 

Considera que o 

número de aulas 

dadas obrigatórias 

foi suficiente? 

Insuficiente      Mais do que 

suficiente 

Como se sentiu 

relativamente às 

aulas observadas? 

Pouco 

satisfeito 

     Muito satisfeito 

 
16.Sentiu que o apoio dos educadores/professores cooperantes foi suficiente? 
 

 

 

 

 

 

 
17.Considera que a equipa da prática pedagógica o ajudou/apoiou ao longo do estágio? 
 

 

 

 

 
18.Qual a sua opinião sobre as reuniões realizadas após as aulas lecionadas por si ou pelos 
colegas? 
 

 

 

 

19.Gostaria de ter mais reuniões com os educadores/professores cooperantes  e 
supervisores ? 
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20. 
Relativamente aos 

aspetos pedagógicos. 

 1 2 3 4 5  

As aulas que observou 

no estágio foram… 

Pouco 

interessantes 

     Muito 

interessantes 

As aulas que lecionou 

foram… 

Pouco 

interessantes 

     Muito 

interessantes 

As aulas das suas 

colegas foram… 

Pouco úteis      Muito uteis 

Os materiais 

matemáticos foram… 

Pouco 

trabalhados 

     Muito 

trabalhados 

A  Cartilha Maternal 

foi… 

Pouco 

trabalhada 

     Muito 

trabalhada 

Os materiais que 

preparou foram… 

Suficientes      Mais do que 

suficientes 

As reflexões realizadas 

após as aulas foram… 

Insuficientes      Mais do que 

suficientes 

As avaliações que lhe 

foram feitas foram… 

Insuficientes      Suficientes 

As avaliações que lhe 

foram feitas foram… 

Injustas      Justas 

 
 
 
 
21. Refira por ordem de importância  de 1 a 5 (sendo o 1 o mais importante). Quem 
contribuiu mais para o seu desenvolvimento profissional: 
 

Os colegas  de estágio    

Os educadores /professores cooperantes  

Os supervisores da equipa  

Outros colegas  

Outros professores da ESE  
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22. Assinale por ordem de importância  de 1 a 9 (sendo 1 o mais importante), os aspetos que 
mais o preocupavam quando dava as suas aulas (o um é mais importante) 
 

Manter a disciplina  

Dominar todos os conteúdos  

Estabelecer uma boa relação com os alunos  

Adequar as estratégias à turma  

Organizar o espaço  

Cumprir o tempo  

Promover o desenvolvimento de capacidades  

Cumprir com o que lhe foi solicitado  

Partir dos conhecimentos/vivências das crianças  

 
23.Que sugestões daria para a  organização/avaliação do estágio no mestrado? 
 

 

 

 

 

 
Caso queira acrescentar mais alguma consideração pode utilizar o verso da página. 
Confirme se respondeu a todas as questões. 
Obrigada pela sua colaboração! 
 
4 de março de 2013 
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A PEDAGOGIA DE LEONARDO COIMBRA E SEUS DISCÍPULOS 
 

Artur Manso 

 

Universidade do Minho  

 

amanso@ie.uminho.pt 
 

RESUMO: No seguimento da minha investigação em torno do debate sobre o ensino e a 

educação em Portugal ao longo do século XX, com especial enfoque no movimento da 

Renascença Portuguesa que albergou professores e pedagogos de renome em torno de um 

projecto de renovação educacional em Portugal, nomeadamente no que ao ensino superior 

dizia respeito, esboçarei, agora a linhagem pedagógico-filosófica da designada primeira 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1919-1932) intimamente ligada à 

personalidade e ao magistério do seu fundador, o filósofo, professor e político Leonardo 

Coimbra (1883-1936). Aqui, ainda que brevemente, darei a conhecer a base e o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico-educativo de um rol de personalidades que 

directa ou indirectamente orientaram o seu magistério, no ensino universitário, liceal e 

outro, bem como o seu desempenho educativo em diversas áreas não escolares, no 

pensamento e acção pedagógica de Leonardo Coimbra.      

 

 

Introdução 

A presente comunicação retoma e complementa anteriores investigações em torno 

da reflexão filosófico-educativa que teve origem no movimento da Renascença 

Portuguesa, surgido com o advento da República e suportado no conjunto das ideias de 

Leonardo Coimbra. Aqui, de forma sucinta, apresentarei a reflexão em torno do ensino e 

da educação de alguns intelectuais que independentemente do seu posicionamento 

político refletem claramente o ideário leonardino. Outros haverá que mereciam figurar 

neste trabalho e que futuramente hão-de alargar esta investigação.  

 

1. Leonardo Coimbra (1883-1936) 

Leonardo Coimbra foi um dos intelectuais mais marcantes de Portugal na primeira 

metade do século XX. Filósofo e político, fervoroso adepto da República que serviu no 

Parlamento e noutros cargos políticos que desempenhou, nomeadamente, como 

Ministro da Instrução Pública durante dois períodos: entre 2-4 e 28-6 de 1919 e entre 

30-11-1922 e 8-1-1923. Juntamente com outros intelectuais, ajudou a fundar, no Porto, 

a Renascença Portuguesa cujo órgão de difusão foi a revista A Águia. Este Movimento 

de forte pendor nacionalista e espiritualista, tinha como objectivo ajudar a nova 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2183

mailto:amanso@ie.uminho.pt


 

Democracia a estabelecer em todo o país um ideário sócio-pedagógico renovado que 

servisse todos os portugueses.  

As suas ideias pedagógicas encontram-se sintetizadas no programa que redigiu 

para a Educação Nacional, texto  apresentado ao Congresso da Esquerda Democrática 

que ocorreu em 1926 e, de uma maneira ou de outra, nas suas linhas gerais, retomado 

pelos seus discípulos em diferentes períodos e diversos contextos.  

 

A finalidade educativa 

Para Leonardo a educação deveria começar na família à qual compete garantir um 

são crescimento dos indivíduos, começando a dotá-los da “capacidade de triunfo na luta 

pela vida” (Coimbra, 2010: 151), formando-lhes um espírito totalmente livre: “educar é 

cultivar as liberdades criadoras da cultura nacional-humana […]. Cultivar as liberdades 

e não fazê-las, porque estas são propriedade intrínseca do indivíduo psicossocial que é o 

homem” (ib.: 153). Influenciado pelo anarquismo defendeu a liberdade absoluta, 

condição da educação cívica, da autonomia moral, do domínio técnico e da arte, ou seja, 

de um plano de educação/formação integral do Homem que se insere numa determinada 

Pátria, para daí se abrir a todo o mundo, pois, a preocupação da educação é “a cultura 

nacional-humana” (ib.: 154).  

 

Os direitos e os deveres do Estado 

Leonardo Coimbra entendia que “O Estado terá de ser um órgão da cultura” (ib.: 

155) e um promotor da liberdade: “O Estado deve a todo o homem, a cultura da sua 

liberdade criadora da cultura nacional humana’.  

‘O Estado não poderá proibir os núcleos de educação que se coloquem dentro 

deste critério de entendimento no respeito ao espírito dessa cultura” (ib.: 168). Ao 

Estado compete, então, regular a cultura, não podendo arrogar-se o exclusivo da sua 

transmissão, devendo, ainda, garantir a igualdade de acesso e as condições de ensino a 

todos, partilhando a tarefa educativa com outras associações particulares e cooperativas 

que tenham os mesmos propósitos: “Ensino particular livre […]; ensino oficial igual 

para todos dentro do mínimo de educação que a todos for imprescindível para serem 

liberdades co-participantes na obra da cultura” (ib.: 168).  
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O Quadro da Educação nacional 

Leonardo entendia que “A educação oficial [teria que ser] [...] dada no seu 

mínimo a todos e aberta no seu máximo aos mais capazes, venham de onde vierem” 

(ib.: 170). Seria por isso uma tarefa inter-ministerial: “O ministério do trabalho, 

tomando para si a higiene pública, deverá cuidar da Eugénica, pela assistência 

económica e médica […], das bases fundamentais da higiene geral, higiene do 

casamento, sexual, da mulher, gravidez e da criança” (ib.: 170). Ao Ministério da 

Justiça competiria fiscalizar a “liberdade de imprensa e propaganda no livro, no jornal, 

no teatro e na conferência” (ib.: 170). A polícia deveria dar “ao meio um aspecto 

exterior de limpeza moral, que permita o passeio de uma criança pelas ruas, sem a 

influência má e feia dos palavrões” (ib.: 170). 

 Para coordenar todo o esforço educativo propunha um Instituto Superior da 

Educação Nacional, que, entre outras tarefas, publicaria no seu boletim “documentos e 

elucidações necessárias, a par dos conselhos e direcções para médicos escolares e 

municipais” (ib.: 170). 

 Leonardo rejeitava o cientismo educativo apelando a uma pedagogia 

diferenciada, que por um lado, formasse as capacidades técnicas e por outro lado, 

fortalecesse as capacidades intelectuais: “Os teóricos costumam dividir a pedagogia em 

formal e material, a que atende à actividade e a que atende à matéria que essa actividade 

terá de assimilar’ 

‘uma desenvolveria o espírito do aluno […] a outra faria o aluno um homem 

culto’. 

‘Erro: nem é possível desenvolver a actividade cultural sem que o espírito faça 

cultura, nem pode este possuir cultura sem a fazer” (ib.: 171).  

 Ao longo dos tempos os discursos educativos continuam a falar da qualidade de 

vida e em criar espíritos livres e criativos, mas em nome da ciência e outros saberes 

selectivamente escolhidos de acordo com os interesses políticos, os jovens são 

obrigados a ir para a escola, distribui-se-lhes um currículo determinado que os ocupa 

sete ou oito horas do dia com tarefas inúteis, facto que entristecia Leonardo: “os 

estudantes saem hoje, em regra, tristes, fatigados, sem a alegria de viver que é, no 

homem, a alegria de compreender, incapazes de reacções vitais, criadoras e entusiastas’. 

‘Porquê?’ 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2185



 

‘Porque se está praticando uma verdadeira violência moral com essas vítimas, a 

flor, o escol dum povo, e que amanhã deveriam ter as responsabilidades da vida social’. 

‘Se um aluno entra na escola pelas nove da manhã e sai depois das cinco, é lícito 

perguntar-se pelo horário de trabalho, que ao operário manual não consente semelhantes 

atletismos” (ib.: 172). 

 

A organização da Educação 

Leonardo serviu-se do quadrinómio de Roberty para apresentar a sua proposta de 

reorganização do ensino em Portugal: “ciência; filosofia; arte e técnica” (ib.: 173), 

admitindo a divisão clássica das ciências nos dois grupos tradicionais, as ciências da 

natureza, que têm por função garantir a objectividade e universalidade dos resultados 

que apresentam e as ciências do espírito que são ciências da reflexão e interpretação, 

tendo por objectivo problematizar os resultados das primeiras (cf. ib.).  

Considerava, ainda, que a filosofia tinha estado demasiado tempo com o estatuto 

de ciência erudita, ligada às ciências da interpretação, achando que o par ciência-

filosofia, deveria coordenar a organização de todo o ensino: “Teríamos então o binómio 

ciência-filosofia, distribuído hoje nas Universidades em ciências da natureza e ciências 

do espírito e a filosofia, com os nomes de faculdades de ciência, contendo as primeiras, 

e faculdades de letras, contendo as duas últimas” (ib.: 174). 

 

O Ensino Fundamental 

O homem é um ser inteiramente livre e enquanto tal, Leonardo jamais poderia 

compreender que se tornasse submisso ao produto das suas criações, ele “antes de ser 

um especialista é um homem, e só será um homem completo com as capacidades 

científicas, filosóficas, estéticas e técnicas” (ib.: 177). O ensino fundamental incluiria as 

escolas primárias e primárias superiores, bem como o primeiro ciclo dos liceus e os 

cursos técnicos. O ensino superior estava reservado para os que se revelassem melhores 

na frequência dos liceus, espécie de propedêutica para o último grau de ensino, o 

universitário. O ensino pré-primário ainda não se lhe apresentava como um problema, 

embora já o incluísse no seu esquema.  

As escolas fundamentais eram assim o suporte essencial do sistema de ensino 

proposto por Leonardo e por isso deviam estar implantadas em todo o país: “Uma 
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escola destas em cada concelho […] com três, quatro, seis professores, conforme a 

frequência e as possibilidades” (ib.: 178). Esta escola tinha por finalidade agregar à sua 

volta tudo o que se relacionasse com a cultura da Nação: “Não queiram que as cidades 

esgotem a raça e a nação, desprezando a vida nacional das aldeias, vilas e dos campos. 

A escola do ensino fundamental, erguendo a vontade cultural por todo o país, batendo 

no coração longínquo dum povoado a alta voz do amor patriótico, a hora alta de cultura 

humana” (ib.: 178). 

Para fechar o sistema de ensino propunha a criação de um Instituto que desse 

unidade a todas as parcelas que contribuem para a orgânica total da educação nacional: 

“tudo fechando no abraço do Instituto Superior de Educação Nacional, formado pelos 

nomes mais prestigiosos dos professores de todos os graus, reitores, e homens de 

ciências e letras de autêntico valor” (ib.: 179). Os melhores e mais capazes não tinham 

necessariamente de ter saído das universidades, tal como já tinha deixado exemplo ao 

contratar professores autodidatas, como Teixeira Rego, para a Faculdade de Letras do 

Porto a que presidiu. 

 Preconizava, ainda, a criação de escolas especiais para a formação de 

professores: “A preparação dos professores das escolas profissionais, técnicas especiais, 

seria feita, depois da respectiva cultura teorética e artística numa escola especial, à qual 

seria anexo o Instituto de orientação profissional” (ib.: 179) e não atribuía estatuto 

especial às ciências da educação, por considerar que estas deveriam ser entendidas 

como as várias ciências já existentes em regime de interdisciplinaridade. 

 

2. Os discípulos  

Seguidamente e de forma breve, mostrarei como alguns dos seus discípulos 

refletiram a sua teoria educativa. Relevarei ainda, o Movimento da Renovação 

Democrática, que por influência de Pedro Veiga e o contributo de alguns dos discípulos 

de Leonardo, gizou, no início dos anos trinta um programa político para Portugal, onde, 

naturalmente, a educação tinha a sua parte. A equipa pedagógica e científica deste 

Movimento abrangia diversas pastas: a pasta da Educação, para a qual estava indigitado 

José Marinho; a pasta da Cultura, que ficaria a cargo de Delfim Santos; a pasta das 

Artes e Letras pela qual seria responsável Adolfo Casais Monteiro; a pasta da 

Propaganda, que estava reservada a Álvaro Ribeiro. 
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Álvaro Ribeiro (1905-1981) 

Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas (1931) pela Faculdade de Letras do 

Porto. Foi-lhe impossibilitado o acesso ao ensino secundário por alegada falta de voz. 

Considerava que a educação coincidia com a evolução do sujeito e por isso o ideal 

era haver um professor para cada aluno. Como tal se revelava impossível, defendia que 

os alunos se agrupassem pelas diferentes idades e sexos. Mostrava-se contrário às 

escolas mistas por achar que a educação devia atender aos diferentes níveis de 

maturação intelectual de homens e de mulheres, tendo em atenção os diferentes níveis 

de desenvolvimento intelectual, com particular atenção ao momento da transição da 

meninice para a idade adulta, a puberdade. O ensino oficial deveria decalcar o modelo 

da família e para tanto, na infância, o principal educador seria a mulher que deveria ter 

formação a nível das escolas de belas-artes e a partir da juventude passaria a ser o 

homem, devendo estar organizado de maneira enciclopédica. 

O ensino deveria ser gradativo, com as escolas primárias nas freguesias, as escolas 

do ensino secundário nos concelhos, o ensino liceal nos distritos, devendo haver uma 

única Universidade Nacional que teria várias extensões. Atenderia ao meio e faria uso 

do lúdico como forma de desenvolver as qualidades intelectuais de cada um, partindo do 

concreto para a abstracto. O ensino liceal deveria adoptar o modelo aristotélico com a 

integração das disciplinas do trivium e do quadrivium e destinar-se-ia apenas aos 

melhores, tendo a obrigação de começar a formar a elite que após a formação superior 

universitária deveria tomar em mãos o destino da Pátria. Competia à Universidade 

pensar a totalidade da Pátria e ao ensino técnico superior dotar os indivíduos da 

formação essencial para resolver os problemas do dia a dia das pessoas. Naturalmente, 

em pleno acordo com o mestre Leonardo Coimbra, advogava o papel central da 

Filosofia no conjunto da Universidade. 

Atendendo às bases clássicas da sua especulação, não incluía o ensino profissional 

no curso normal da educação por considerar que se preocupava com um modo de fazer 

e não com um modo de ser da sociedade ou do indivíduo. Entendia a educação como 

uma arte e não como uma ciência e só a vocação deveria servir para avaliar um bom 

professor. 
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José Marinho (1904-1975) 

Licenciado em Filologia Românica (1925) pela Faculdade de Letras do Porto, 

colaborou na Renascença Portuguesa e foi professor dos liceus durante vários anos. Por 

motivos políticos foi preso e destituído da função pública em 1937. Em 1963 integrou o 

Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian. 

No seu relatório para o Exame de Estado em 1931 intitulado Teoria e metodologia 

do ensino do português e do francês, defendeu que não era possível exercer em termos 

educativos uma ação sobre outrem e portanto uma educação socializadora seria inútil na 

medida em que não permitia o auto-conhecimento. Em seu entender, só a liberdade 

absoluta poderia permitir esse conhecimento porque cada um é igual a si mesmo na 

mesma medida em que é diferente de todos os outros. Apenas tolerava a existência da 

escola por reconhecer que uma grande quantidade de indivíduos se mostram, por si sós, 

em todos os tempos, incapazes de proceder a esse auto-conhecimento, precisando para 

tal de um apoio exterior. Assim, os professores de cada nível de ensino não deveriam 

incutir no indivíduo ideias feitas, auxiliando-os apenas a trilhar os caminhos, todos os 

caminhos, facilitadores do auto-conhecimento. 

A educação deveria, em qualquer caso, repousar na filosofia por ser o único 

exercício a permitir, em seu entender, apurar a razão de ser de cada um e o seu lugar na 

existência, para se poder compreender enquanto sujeito que se relaciona com o todo do 

universo. 

 

Delfim Santos (1907-1966) 

Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras do Porto 

(1931). Em 1932 tornou-se professor dos liceus. Foi bolseiro da Junta de Educação 

Nacional entre 1935-37 e ingressou na Universidade como assistente de Ciências 

Pedagógicas em 1943, recebendo o grau doutoral no ano seguinte, 1944. Por várias 

vezes expôs as suas ideias para pôr em funcionamento um Instituto Superior de 

Educação, mas a Universidade nunca apoiou os seus projectos, mostrando total 

desinteresse pela área da pedagogia, impedindo, desta maneira, a formação de 

investigadores e o desenvolvimento entre nós deste área de conhecimento. Em 1963 

passou a dirigir o Centro de Investigação Pedagógica que, por sua sugestão, a Fundação 

Calouste Culbenkian tinha posto a funcionar.  
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A sua pedagogia é considerada existencial na medida em que compromete a 

maneira de cada um estar no mundo, relevado pelo compromisso ético e pela acção 

política. Preconizava um ensino individualizado capaz de ir ao encontro das 

necessidades de cada um e assente na auto-descoberta. Para tanto, defendia que deviam 

ser eliminadas as pedagogias e os sistemas de ensino que pretendessem uniformizar o 

acto de ensinar e de aprender. Elogiando a criança considerava a educação portuguesa 

abstrata e propunha a sua individualização defendendo que os professores, mais do que 

especialistas, deveriam saber adequar o ensino às características de cada um. Propunha 

uma educação diferenciada e escolas polivalentes que permitissem a cada um revelar as 

suas aptidões e desenvolver as suas vocações, sem a pressão por parte dos pais e do 

Estado. Tal como outros discípulos de Leonardo, relegou o ensino técnico superior para 

a área do saber fazer que se afastava do pleno exercício da racionalidade.  

 

Santana Dionísio (1902-1991) 

Licenciado em Filologia Germânica (1924) e em Filosofia (1926) pela Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. Foi director de A Águia em 1930. 

Para além de professor dos liceus, teve uma ampla ação intelectual, preocupando-

se com o ensino da filosofia nos liceus e nas universidades, colaborando com a revista 

Seara Nova e proferindo diversas conferências em defesa dos jardins de infância. 

Defensor de um ensino espontâneo capaz de promover o auto-conhecimento através de 

um ensino inteiramente livre quer da parte de quem ensina, quer da parte daqueles que 

aprendem.  

 

Agostinho da Silva (1906-1994) 

Licenciado em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto (1928) e doutorado na mesma área e pela mesma Universidade em 1929. É o 

pensador mais heterodoxo de todos os que frequentaram a Faculdade de Letras do Porto 

e aquele que mais meditou o destino de Portugal e o papel que cabe à educação no 

cumprimento desse destino.   

É, ainda, de todos aqueles que aprenderam com Leonardo Coimbra, o que nos 

legou uma reflexão mais apurada no campo educativo, tendo sempre como pano de 
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fundo o espaço alargado da portugalidade, primeiro Portugal, depois Portugal integrado 

na Ibéria, a seguir Portugal e Brasil e finalmente, Portugal Brasil e África.  

Em Educação de Portugal, texto escrito em 1970 e publicado quase vinte anos 

depois procedeu à crítica do sistema educativo português em todos os seus níveis e 

imbuído do nacionalismo que sempre caracterizou a sua acção pedagógica, estabeleceu 

as bases que lhe pareciam essenciais para uma verdadeira educação universal: a saber 

que Portugal refundasse a península ibérica, que em seguida se entendesse com os 

países de expressão portuguesa, nomeadamente o Brasil e que depois contagiasse todo o 

mundo com a missão ecuménica que lhe parecia estar destinada à totalidade do espaço 

da língua portuguesa.    

 

O Manifesto Pedagógico do Movimento da Renovação Democrática  

O Movimento político da Renovação Democrática surgido em 1932, propunha-se, 

de certa forma suceder à Renascença Portuguesa, tendo adoptado, no capítulo 

educativo,  o seu ideário que era, também, o de Leonardo Coimbra, tal como se pode ler 

nas posições sócio-educativas surgidas em resposta ao Inquérito Pedagógico orientado 

por Lobo Vilela e divulgado no periódico Voz da Justiça, da Figueira da Foz.       

Em termos educativos o Movimento da Renovação Democrática pretendia 

proceder a uma reforma total desde o ensino pré primário até ao ensino universitário. 

Reclamando um ensino de massas propunha-se elevar para os níveis dos países 

ocidentais mais evoluídos a educação e a cultura do povo português. 

 

3. A pedagogia Universitária  

A ideia de Universidade em Leonardo Coimbra 

Leonardo Coimbra apresentou a Universidade como o campo do saber teorético: 

“Uma universidade é, antes de mais nada, o saber teorético, seja: faculdade de ciências 

da natureza, faculdade de ciências do espírito e faculdade de filosofia” (Coimbra, 2010: 

174). Saber crítico e fundante que garanta a validade da aplicação técnica ao nível da 

ação humana: “O resto são a faculdade de belas-artes e as faculdades técnicas, variáveis 

segundo as necessidades e o condicionalismo de cada região” (ib.: 174). Às primeiras, 

competia criar o saber, enquanto às segundas estava reservado o papel de aplicarem os 
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conhecimentos às situações concretas do dia a dia, que comportariam, ainda, o ensino da 

medicina, do direito, da agronomia, da engenharia, da formação de professores... 

Leonardo considerava ser o ensino superior a base em que se devia fundar o 

projecto educativo de um povo: “O destino superior das ciências teoréticas é o 

desenvolvimento da cultura e a sua utilidade não deve medir-se pelo seu rendimento 

imediato, mas pela sua produção científica, de professores e alunos, e pela sua acção 

social de dignificação intelectual do meio” (ib.: 175). O ensino superior teoriza, cria, 

desenvolve, critica, aperfeiçoa, mas não tem por missão aplicar esses conhecimentos, 

ele deve ser “a alma da educação nacional, ele, o criador de valores, ele, o formador de 

profissionais, factores vivos de todo o outro ensino’. 

‘A Nação deve amá-lo, ele deve dar à Nação a confiança consciente dos seus 

destinos, marcando-lhos pelo saber, fazendo-lhos sentir pela Arte, dando-lhos pelas 

técnicas que os realizam e conquistam” (ib.: 175-176). No topo da hierarquia dos 

saberes estava a Filosofia. Este ensino destinava-se aos mais capazes, 

independentemente da sua condição social ou dos conhecimentos certificados. 

 

O legado leonardino em posteriores críticas à Universidade 

Os intelectuais que compunham o Movimento da Renovação Democrática 

procederam à crítica da Universidade portuguesa com o recurso à experiência própria 

uma vez que concluídos os seus cursos e após ingressarem no mercado de trabalho 

percebiam que tinham sido mal preparados quando os ensinaram a acreditar “cegamente 

no valor da ciência, uma ciência árida e dogmática, temos o espírito cheio de fórmulas 

rígidas e ocas, mas não possuímos aquela cultura essencial, viva, humana, indispensável 

a todo o homem do nosso tempo” (Vilela, 1933a: 9-10). 

As Universidades continuavam a prender-se demasiado ao passado e raramente, 

como era sua obrigação, projetavam a sua acção no futuro. Uma parte dos malefícios 

das Universidades encontraram-no na falta de preparação pedagógica dos professores: 

“Entre nós sucede, porém, que a quase totalidade dos professores universitários carece, 

em absoluto, de preparação pedagógica, porque oficialmente os consideram dispensados 

dela. É natural, portanto, que se desinteressem do problema pedagógico” (Vilela, 1933b: 

15). 
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Álvaro Ribeiro criticou duramente a pedagogia dogmática e acrítica que marcava 

o dia a dia das instituições universitárias. Sob o critério de liberdade absoluta rejeitava a 

pedagogia vigente por estar sujeita a regulamentos que obrigavam à frequência das 

aulas e à realização de exames, o que, em seu entender, se opunha ao “estudo livre, ao 

autodidatismo, ao livre exame, à liberdade de pensamento” (Ribeiro, 2004: 142). 

Guiado pela mesma batuta, Delfim Santos reforçava este sentimento: “A extinção 

da Universidade, só por si, valorizará imenso a nossa cultura; desaparecerá assim um 

valor negativo que inferioriza grandemente os possíveis valores positivos da cultura 

nacional […] As reformas não conseguirão nada” (Santos, 1982: 379). 

As mesmas críticas à Universidade podem ser lidas numa parte significativa da 

obra de Agostinho da Silva, desde a sua juventude até ao final da sua longa vida. 

Mais perto de nós, mantendo o mesmo espírito de reforma do ensino universitário, 

Orlando Vitorino enfatiza que “o nosso ensino superior é, substancialmente, o que dele 

fez o Marquês de Pombal, orientado pelo pensamento iluminista da época, cujos 

principais  representantes – Verney, R. Sanches, Castro Sarmento – são ainda hoje 

enaltecidos, através dos panegíricos de A Sérgio e semelhantes” (Vitorino, 1984: 195), 

acrescentando logo a seguir que “a linha mais sábia e mais original do pensamento 

pedagógico e didáctico português [...] preconizando que a organização do ensino se 

deduz da filosofia que Pombal e os pombalinos de ontem e de hoje decretaram ser 

‘abominável’, culminou em L. Coimbra e se prolonga até nossos dias nas obras de 

Delfim Santos, Santana Dionísio, José Marinho, Agostinho da Silva e Álvaro Ribeiro” 

(ib.: 195). Este autor considerava que as Universidades e as faculdades que as 

constituíam, direito, letras, economia, etc, apenas reproduziam com o recurso ao ideário 

iluminista e positivista as elites que nos governavam. A degradação da Universidade e a 

ignorância da linha reformista iniciada por Leonardo, em seu entender, servia na 

perfeição os interesses socializantes dos nossos governantes: “A 1ª República foi, toda 

ela, dominada por dois professores universitários: Teófilo Braga [...] e Afonso Costa. A 

2ª República, a salazarista, foi, como ela própria se chegou a denominar um ‘governo de 

professores’. E na actual 3ª República será deveras instrutivo observar como os 

professores universitários nela se vão infiltrando” (ib.: 198). 
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O legado leonardino em posteriores propostas de reforma universitária 

A organização  

O Movimento da Renovação Democrática expressando o seu pensamento sobre a 

Universidade que melhor servisse Portugal sugeria que se substituísse “a actual 

Universidade por um instituto Superior de Cultura reservado à cultura superior e à 

preparação pedagógica e por um Instituto de Altos Estudos onde a investigação 

científica pudesse desenvolver-se livremente, além das Escolas técnicas 

correspondentes a cada profissão” (Vilela, 1933: 35). 

A Universidade deveria entender a ciência na transitoriedade e provisoriedade das 

suas leis, sempre inserida no tecido cultural onde vai germinando. Lobo Vilela apelava a 

que se introduzisse nos currículos de todos os cursos de via estritamente científica a 

História da Ciência para que fosse possível “compreender o seu espírito, mostrando 

como a ciência se faz, a importância dos factos, a evolução dos conceitos, a 

complexidade dos problemas, o valor das hipóteses, as causas dos erros, a influência 

dos preconceitos, a fecundidade dos métodos, o poder do génio” (Vilela, 1933a: 24-25). 

E Delfim Santos lembrava que “O principal defeito no ensino superior de ciências 

consiste na especialização excessiva e na falta de correlação com o saber total ou 

cultura” (Santos, 1982: 380). Este autor apenas considerava como ensino universitário, 

o ensino das Ciências e das Letras. Os restantes cursos, Medicina, Direito, Engenharia, 

bem como as escolas superiores de Agronomia, Farmácia, Comércio, Belas-Artes, 

Música, Colonial e Veterinária não deveriam pertencer ao ensino universitário mas sim 

ao ensino politécnico (cf. Santos, 1982: 376). 

 

O funcionamento  

Delfim Santos, estabeleceu de forma mais detalhada o modelo de Universidade 

que mais convinha a Portugal tendo-a dividido em três faculdades: Filosofia – Ciências 

- Letras. 

A faculdade de Filosofia comportaria as seguintes licenciaturas: Filosofia (para a 

qual apontava as disciplinas, entre outras mais especulativas, Matemáticas Gerais, 

Teoria da Experiência Física e Química, Biologia, Sociologia, Psicologia…); Pedagogia 

(com disciplinas como Filosofia da Educação, Didáctica, Biologia aplicada à educação, 

Metodologias especiais, Psicologia escolar…); Política e Economia (de que constavam 
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disciplinas como Matemáticas superiores, História Económica, Geografia Económica, 

Direito Civil, Finanças…); História (que incluiria, entre outras, as disciplinas de 

Filosofia da História, Sociologia, História Política…).  

Defendia, ainda, que toda e qualquer carreira técnica deveria exigir “a frequência 

preliminar na Universidade da cadeira de filosofia e história da ciência que mais afim 

fosse com o curso técnico escolhido. Abolição do F.Q.N e dos preparatórios de 

engenharia a ministrar nas respectivas escolas, etc.” (Santos, 1982: 382).  

A Faculdade de Ciências albergaria as seguintes licenciaturas: Ciências 

Matemáticas; Ciências Físico-Químicas; Ciências Biológicas e Ciências Geológicas. 

Numa visão de conjunto do ensino das ciências Delfim Santos ainda esclarecia que 

“Nas faculdades de Ciências reunir-se-iam as ciências geológicas com as geográficas e 

o ensino seria feito em todos os grupos com interesse formativo e não apenas 

informativo […] Criar-se-iam novas cadeiras; extinguir-se-iam muitas das que 

actualmente existem e acentuar-se-ia a orientação filosófica, correspondente a cada 

domínio do saber científico” (Santos, 1982: 386).   

A Faculdade de Letras reuniria as seguintes licenciaturas: Cultura Clássica; 

Cultura Românica; Cultura Germânica; Cultura Portuguesa. O ensino ministrado nesta 

faculdade deveria perder “o carácter puramente filológico e acentuaria o essencial: a 

cultura dos povos clássicos, românicos e germânicos em todos os seus aspectos. 

Desapareceria a licenciatura em ciências históricas e geográficas […]. Geografia 

económica, política e social, ou todos os aspectos da geografia humana, passariam para 

o grupo – história – da primeira faculdade; as geografias, física, matemática, etc., 

passariam para o grupo – ciências geológicas – da segunda faculdade, onde este estudo 

está indicado pela sua grande importância na interpretação dos fenómenos geológicos” 

(Santos, 1982: 387). 

Relevando a componente nacionalista da nova Universidade portuguesa, Delfim 

Santos sugeria que “No grupo de cultura portuguesa, especialização derivada da 

filologia românica, estudar-se-ia a nossa literatura, a arte e todos os outros aspectos da 

nossa evolução histórica, como história dos descobrimentos, da colonização, etc. Todas 

as manifestações da nossa tendência para a filologia e arqueologia seriam assim bem 

arrumadas num curso que desenvolveria todas as investigações respeitantes ao País” 

(Santos, 1982: 387).  
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Para a valorização da profissão docente, Santos defendia que todos os professores 

adquirissem uma alta preparação pedagógica e filosófica “com um estágio especial na 

Faculdade de Filosofia, cuja missão, em parte, seria idêntica à das escolas normais 

superiores francesas” (Santos, 1982: 387).  

Inicialmente, Delfim Santos propunha que os professores universitários fossem 

“preparados nos centros especializados do estrangeiro e seleccionados pelo valor dos 

trabalhos publicados – e não pelas notas brilhantes dos seus cursos -, seriam 

encarregados […] como auxiliares, de conferências públicas bimestrais nos institutos de 

investigação, formados junto das faculdades, e de conferências de divulgação e 

propaganda cultural junto do grande público. Só depois de dez anos como professores, 

sob este regime e tendo, pelo menos, três obras publicadas em que revelassem 

competência e outras qualidades inerentes à sua função docente, poderiam ser nomeados 

catedráticos. Nesta nomeação tomariam parte os alunos e os antigos alunos” (Santos, 

1982: 388).  

Álvaro Ribeiro também apresentou algumas condições para que se pudesse aceder 

às instituições de cultura que estão sob a alçada do Estado, onde incluía a docência 

universitária. São suas as seguintes palavras: “A unidade de doutrina é condição 

indispensável da disciplina e da eficiência dos serviços do Estado, e tal condição exige 

que, nas instituições de cultura, os agentes sejam recrutados somente entre as pessoas 

que deram anteriores provas de perfeito acordo com a doutrina estabelecida. A vocação 

e a fé estão integradas no conceito de competência do educador. A quem tiver um ideal 

de cultura diverso daquele que o Povo escolheu, e que o Estado perfilha, está lealmente 

indicado o caminho de colaboração com as instituições particulares” (Ribeiro, 2004: 

144).   

Quanto à cúpula organizacional das universidades, Delfim Santos propunha que o 

cargo de Reitor fosse desempenhado por alguém da confiança dos alunos que, por isso, 

teriam que retificar a sua nomeação e, estes também deveriam estar representados nos 

diversos Conselhos da Universidade: “A nova organização universitária terá de deslocar 

o tradicional ponto de apoio da sua antiga congénere. Não poderá continuar a ser a 

amputação consciente e voluntária do que mais importa: espírito de iniciativa, invenção, 

acção social e política. A nova Universidade será uma escola de trabalho e terá como 

únicos meios de selecção aqueles que ponham à prova, não o peso de um saber morto, 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2196



 

mas o espírito de iniciativa, de crítica, curiosidade e inquietação pelos problemas do 

espírito. Ter um curso universitário é estar apto a servir os outros naquilo que as suas 

capacidades melhor exprimam a utilidade dessa acção” (Santos, 1982: 389). 

 

O lugar da Filosofia no quadro da educação  

Para suprir a falta de formação humanista por parte dos alunos de ciências e a falta 

de formação científica por parte dos alunos de letras, os discípulos de Leonardo, tal 

como o seu Mestre, defendiam que na cúpula da Universidade estivesse o saber 

englobante que só a Filosofia pode permitir. 

Para Álvaro Ribeiro, não existia liberdade de pensamento sem os estudos 

filosóficos e, segundo ele “Na Universidade portuguesa nem sequer há um curso de 

filosofia: a filosofia – e filosofia sem metafísica, falsa filosofia – é representada no 

ensino universitário apenas por algumas cadeiras anexas ao curso de habilitação dos 

professores de história” (Ribeiro, 2004: 141). 

Delfim Santos, completava esta apreciação: “Faculdade de filosofia, escola que, 

para quem tiver a cultura actualizada e perfeita intuição da vida espiritual, deverá ser a 

alma da Universidade” (Santos, 1982: 380), convencido que estava de que “A ciência, 

enquanto problemática, é filosofia; as ciências, quando sistematizadas, são o caminhar 

dirigido pela reflexão filosófica ao longo da natureza” (Santos, 1982: 381). 

Agostinho da Silva apelava também para que na futura organização universitária 

se fundassem “Centros de estudos filosóficos, onde a filosofia significasse pensar 

Portugal em todos os seus aspectos […] cuja única lei fosse a liberdade” (Silva, 1972: 

44).  

 

4. A pedagogia leonardina em alguns autores actuais   

António Quadros (1923-1993) 

António Quadros foi discípulo de Delfim Santos. A teleologia da História de 

Portugal que ocupou parte essencial da sua especulação é devedora da filosofia 

criacionista de Leonardo Coimbra, agora, assumidamente transposta para a concretude 

do Homem português e do destino da sua Pátria. Parecia-lhe que a melhor forma de 

educar o Homem português não eram as escolas e muito menos as universidades que 

apenas veiculavam um ensino positivista e utilitarista, mas sim a educação pela 
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experiência da vida que partisse da própria curiosidade de cada um por todas as 

dimensões que determinam a humanidade, isto é, pela poesia, literatura, arte, ciência… 

desembocando no universalismo. 

 

Orlando Vitorino (1922-2003)  

Orlando Vitorino gizou um projecto de renovação sócio-política de Portugal, no 

qual, seguindo os trilhos da Renascença Portuguesa e de Leonardo Coimbra, tratou a 

educação com algum cuidado.  

Partindo da concepção clássica do Saber e combatendo o ensino meramente 

técnico e instrumental, recuperou a reflexão de Delfim Santos, Agostinho da Silva e 

outros intelectuais, reivindicando para todos os níveis de ensino e escolas, a liberdade 

de ensinar e de aprender, excluindo por completo a possibilidade de o Estado, só por si, 

poder impor as directrizes filosóficas, científicas, religiosas, culturais, artísticas... que o 

plano educacional deveria prosseguir (cf. Vitorino, 1984: 199-200).  

Entendia que o ensino primário deveria ser transferido para a responsabilidade dos 

municípios e das freguesias introduzindo nas matérias a forma clássica de estruturar o 

saber, o ler, escrever e contar, dando especial ênfase ao ensino do Português, das 

ciências físicas e da história heróica, bem como a valorização do estatuto e papel do 

professor primário (cf. ib.: 201ss). 

Quanto ao ensino secundário propunha que se iniciasse com um curso “de dois 

anos, obrigatório para toda a escolaridade secundária” (ib.: 202), prosseguindo e 

ampliando as áreas anteriormente referidas deveria este nível de ensino terminar com 

“um ciclo final de um ano, reservado exclusivamente ao trânsito para o ensino superior, 

que incidirá, consoante o ramo universitário a que o aluno se destina, sobre 

conhecimentos teóricos das ciências desse ramo” (ib.: 202). 

Em relação ao ensino superior e depois de apelar à extinção das atuais 

universidades, o autor, em plena sintonia com a herança de Leonardo e dos renascentes, 

propunha três ordens de cursos:  

os técnicos superiores, repartidos pelas seguintes áreas: engenharia, economia, 

direito, agronomia, pedagogia, artes militares, administração pública, arte, biologia 

(cf. ib.: 204-205) cada qual com as respectivas formações específicas; 
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os teóricos superiores, devidamente articulados com os anteriores e albergados 

em Ciências puras, política, biologia, estética, cada qual albergando as respectivas 

formações específicas (cf. ib.: 206); 

o curso superior de Filosofia, espécie de corolário de todo o sistema educativo 

constituído por lógica, metafísica, ontologia, teologia, filosofia do direito, filosofia da 

natureza “de duração indefinida” e obrigatório “para ingresso na docência universitária, 

com excepção dos casos pessoais confirmados pelo valor de uma obra” (ib.: 207). 

 

Manuel Ferreira Patrício (1938) 

Tem dedicado grande parte da sua investigação à pedagogia de Leonardo Coimbra 

e ao Movimento da Renascença Portuguesa. 

As suas reflexões sobre a educação em geral e o ensino escolar em particular  

enfermam do ideário de Leonardo e em parte está plasmado na AEPEC – Associação da 

Educação Pluridimensional e da Escola Cultural, surgida após a proposta de Reforma do 

Sistema Educativo de 1986, que até hoje já promoveu cerca de uma dezena de 

Congressos Científico-Pedagógicos em favor de uma escola globalizadora e 

universalista, tendo contraposto ao modelo de Área Escola o de Escola Cultural. 

As Bases Filosófico-Pedagógicas que Manuel Ferreira Patrício estabeleceu para a 

Escola Cultural enfatizam que o sujeito da educação deve ser a pessoa, que a teoria da 

educação se deve basear na cultura, que a escola deve ser a “oficina da humanidade” 

perfeitamente integrada na comunidade em que se insere e na vida que a alimenta, 

considerando de igual modo a dimensão perceptiva, cognitiva e racional, ética, estética 

e religiosa do ser humano e concedendo a cada um a total liberdade de aprender. A 

AEPEC pugna por uma escola que assente as aprendizagens simultaneamente na 

dimensão curricular e na extra-curricular, baseadas, ambas, no projecto de ensino e de 

aprendizagem que deve coincidir com o projecto de vida de cada um.  

 

Jesué Pinharanda Gomes (1939) 

Investigador independente e autodidata, discípulo assumido de Álvaro Ribeiro 

com quem, em Lisboa, foi assíduo na tertúlia da Filosofia Portuguesa, movimento em 

que se veio a inserir, elegendo como tema central de reflexão a relação Teologia-

Filosofia-Pedagogia.  
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A sua meditação filosófica à luz dos ensinamentos dos seus mestres levaram-no a 

escrever títulos como, Pensamento português, História da Filosofia Portuguesa, 

Liberdade de pensamento e autonomia de Portugal: a controvérsia da Filosofia 

Portuguesa, Entre Teologia e Filosofia, tendo também elaborado, em 1972 o importante 

Inquérito Sobre a Filosofia Portuguesa. No ensaio A ‘Escola Portuense´: uma 

Introdução histórico-filosófica, traça a linhagem e o desenvolvimento desta singular 

escola que nasceu sob a égide de Leonardo Coimbra e a ação efetiva da primeira 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, formando uma singular escol que veio a 

marcar a reflexão filosófica e pedagógica ao longo do século XX. 

No seguimento da pedagogia traçada por Leonardo e desenvolvida por Álvaro 

Ribeiro, Pinharanda considera que toda a pedagogia é anagogia, libertação para o auto-

conhecimento no exercício de uma liberdade absoluta, onde as tertúlias devem 

desempenhar uma importante função pedagógica e educativa. 

 

Para terminar 

Não quero concluir dizendo que esta pesquisa chegou ao fim, mas tão só, que o 

termo desta investigação indicia já um desenvolvimento futuro, nomeadamente na 

procura das linhas de continuidade e de rotura de que é devedor o pensamento 

filosófico-pedagógico dos autores atuais aqui destacados em relação à herança de 

Leonardo Coimbra e dos seus primeiros discípulos.   
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RESUMO: Face à complexidade das sociedades atuais, da escola e dos novos 

entendimentos quanto aos objetivos da educação escolar, assiste-se ao reconhecimento de 

um papel mais autónomo e interveniente no ato educativo por parte do professor, como um 

profissional que constrói saber sobre e para a sua prática profissional que marca a sua forma 

de ser e agir enquanto professor. Um saber profissional pessoal, resultado de um processo 

de desenvolvimento profissional, que integra saberes e experiências diversos, formais e 

informais, objetivos e subjetivos, mas também objeto de constrangimentos organizacionais 

e políticos, que se refletem na ação de ensinar. Nesta comunicação apresentam-se alguns 

dos resultados de um trabalho de investigação que permitem compreender a especificidade 

do saber profissional do professor na construção da sua profissionalidade. Enfatiza-se, em 

particular, o papel desempenhado pelo saber experiencial na sua construção e reflete-se 

sobre o seu contributo para o esclarecimento do modo ou modos como os professores 

constroem e desenvolvem o seu saber e as suas competências profissionais a partir das suas 

experiências de trabalho. 

 
 
Profissionalidade e conhecimento profissional do professor 

Um dos objetivos fundamentais do movimento de profissionalização da atividade 

desempenhada pelo professor tem sido o de construir e legitimar um conhecimento 

profissional. Este interesse em identificar e compreender o conhecimento dos 

professores levou ao desenvolvimento de muitos trabalhos que, sob a designação de 

“pensamento do professor”, desde os anos 80 fortaleceram uma linha de investigação 

que ajudou a compreender o mundo complexo, pessoal, idiossincrático e situado dos 

saberes do professor. O caminho percorrido tem sido marcado por abordagens e 

metodologias diversas, geradoras de controvérsia e de críticas que enriqueceram o 

debate sobre “conhecimentos e saberes dos professores”. 

Um primeiro período é dominado pelo paradigma da racionalidade técnica, e pela 

preocupação em produzir conhecimento sobre o ensinar, de acordo com os critérios de 

cientificidade das ciências experimentais e de distanciamento entre o investigador e o 

objeto de estudo, com o objetivo de definir conhecimentos gerais que garantissem a 

formação de profissionais eficazes (Carter, 1990; Tom & Valli, 1990; Mesa, 2001, 

Monteiro, 2001; Sanches & Jacinto, 2004). Ser professor significava ser um técnico que 
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aplicava saberes produzidos por outros, os saberes científicos, cabendo-lhe o papel de 

gestor de comportamentos centrado na sua função principal: organizar de forma eficaz 

os processos de ensino-aprendizagem dos seus alunos.  

Num segundo momento, no final da década de 60, resultado dos questionamentos 

e críticas à visão positivista e, consequente “colapso do consenso positivista” (Santos, 

1989), emerge uma nova perspetiva de análise ou paradigma de investigação 

denominado interpretativo (Tom & Valli, 1990).  Uma postura epistemológica que, 

centrando-se no “retorno do ator”, valoriza a dimensão subjetiva e o papel dos 

indivíduos enquanto atores na/da realidade social. Nesta linha de pensamento, o 

professor deixa de ser visto como mero objeto de conhecimento e é-lhe reconhecido um 

saber próprio para o qual enquanto sujeitos contribuem. 

As perspetivas interpretativas e críticas, vem dar “voz aos professores” (Goodson, 

1992), concedendo-lhes um lugar central na produção do conhecimento sobre “aprender 

a ensinar”/ “aprender a ser professor”, a partir da prática. Assiste-se a uma inversão na 

posição e no papel do professor na construção da sua profissionalidade: de um 

conhecimento sobre ensinar, elaborado por investigadores académicos (teoria) com o 

objetivo de prescrever a forma eficaz de agir na sala de aula (aplicação da teoria à 

prática), para o reconhecimento do saber que os docentes possuem sobre a sua atividade 

(conhecimento prático, pessoal), extraído das suas representações, do descobrir das suas 

teorias implícitas sobre o ensinar (os alunos, o curriculum, o material, sobre si mesmos) 

(Carter, 1990; Mesa, 2001). Os professores passam a ser vistos como atores/produtores 

de conhecimento – autores de uma racionalidade prática - e como profissionais 

reflexivos intervenientes no processo de produção de conhecimento sobre o ensinar e, 

consequentemente, sobre o seu conhecimento profissional, eventualmente autores de 

uma racionalidade crítica.  

A procura de respostas às perguntas sobre o que conhecem os professores, que 

conhecimento é importante e essencial para ensinar e quem produz esse conhecimento, 

levou à consideração de um tipo de conhecimento designado de prático. Os novos 

estudos centrados no professor e no seu pensamento (teacher thinking), 

independentemente da diversidade de orientações teóricas e metodológicas, tinham em 

comum a preocupação com os modos como o conhecimento é adquirido e usado pelos 

professores e as circunstâncias que afetam a sua aquisição e utilização, traduzindo-se 
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em linhas de investigação que, pela sua diversidade, permitiram obter um conhecimento 

científico “mais fiel à complexidade, singularidade, incerteza e conflito de valores que 

caracterizam a prática profissional de ensinar.” (Mesa, 2001:57) 

Ao longo da década de 90, esta linha de investigação diversificou-se e 

aprofundou-se reunindo uma diversidade de olhares disciplinares. Para isso, 

contribuíram as teorizações vindas da perspetiva interacionista-subjetivista para o 

estudo dos saberes do professor, nas suas diferentes abordagens: da fenomenologia 

(com a sua análise das experiências individuais e do conhecimento adquirido através 

dessas experiências), da etnometodologia (com o seu trabalho sobre a compreensão de 

como os indivíduos dão sentido ao mundo na sua prática quotidiana), da etnografia 

(com os estudos sobre a dinâmica da sala de aula e sobre as representações de 

professores e alunos nas interações quotidianas) e da ecologia (com os estudos sobre um 

modelo explicativo do funcionamento da sala de aula).  

Admite-se que o tipo de conhecimento necessário ao exercício da função docente 

decorre de uma racionalidade prática, cujos saberes são criados e baseados no próprio 

processo de trabalho, exigindo tempo e prática (Carter, 1990; Tardif, 2002). O 

reconhecimento dos saberes práticos e das teorias implícitas dos professores coloca-os 

no papel de produtores de conhecimento. De objeto passam a colaboradores ou 

parceiros na investigação, mas, também, o seu desenvolvimento profissional passou a 

ser perspetivado de forma diferente, deixando de ser produto de algo imposto para 

serem os professores os agentes na promoção do seu desenvolvimento profissional. Ou 

seja, admite-se que as teorias científicas e as ações racionais apenas constituem uma 

parte do que fazemos, e que elas existem, coexistem e interpenetram-se com tudo o que 

resulta da experiência pessoal e profissional, em que o diálogo e a partilha de saberes e 

experiências com os colegas tem tanta ou mais importância na construção de uma 

“teoria pessoal profissional docente”.  

A profunda ligação com a experiência leva a que se designem de teorias para a 

ação ou teorias práticas os esquemas interiores dos professores, resultado dos seus 

esforços para dar sentido às suas experiências e criar uma base de ação eficaz na sala de 

aula. Este conhecimento denominado de experiencial, se para uns são esquemas de ação 

(Perrenoud, 1993) ou regras de ação (Clemente & Ramírez, 2008), para outros  será um 

saber estratégico (Van der Maren, 1995) mediador entre a práxis e o saber aplicado, ou 
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uma consciência prática e de cultura docente em ação (Tardif, 2002). Saberes que o 

professor não sabe verbalizar  e que permanecem implícitos.  

Por seu turno Eraut (1994) fala da existência de teorias privadas, sendo que a 

prática reflexiva do professor constituir-se-á como fundamental no processo de 

construção dessas teorias, e ser um professor (competente) significa ter e desenvolver 

capacidades de autodesenvolvimento reflexivo. Argumentando, Van der Maren (1995) 

da necessidade de uma teorização crítica das práticas educativas quotidianas (práxis
1
 

educativa) mediante um processo de investigação que recorra a uma análise reflexiva 

das categorias interpretativas dos práticos.  

Não obstante as diferenças entre os autores, todos estão de acordo quanto ao facto 

de o conhecimento prático dos professores: a) estar associado à ação dos professores; b) 

ser moldado pela história profissional de cada professor, integrando intenções e 

objetivos, bem como as experiências da sua história de vida (Carter, 1990, Raymond e 

Lenoir, 1998, Mesa, 2001, Ruthven & Goodchild, 2008). 

Seguindo esta linha paradigmática os estudos sobre o conhecimento dos 

professores vão desenvolver-se marcados pelo cruzamento e interpenetração de 

perspetivas e consequente enriquecimento metodológico que se reflete na diversidade de 

metodologias e de processos de recolha de informação: estudos de caso (singulares e 

múltiplos), estudos etnográficos, autobiografias, narrativas, investigação-ação, 

estimulação de memória, histórias de vida, diários, observação de aulas e realização de 

entrevistas, análise de protocolos e análise documental, são alguns exemplos. 

Definitivamente desacreditada a visão dogmática de que aprender a ensinar 

significa apenas aprender e aplicar a teoria. Ensinar revela-se, acima de tudo, uma 

prática em que “a reinvenção de atividades e respetivo material é um elemento 

importante no enriquecimento e na apropriação pessoal do papel profissional 

(Perrenoud, 1993:48). E aprender a ser professor ou ainda, a construção do professor 

não se faz por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim 

através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de reconstrução 

permanente de uma identidade pessoal. Impõe-se o reconhecimento dos saberes práticos 

dos práticos. Este não pode ser ignorado se se pretende contribuir para uma nova 

identidade profissional do professor. Reconhece-se a importância de fortalecer o seu 

                                                           
1 Práxis: reflexão e conceptualização sobre a prática.  
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poder a partir dos seus saberes profissionais construídos e partilhados na ação, única 

forma emancipatória da sua identidade (Matos, 2003; Sanches, 2004).  

De uma forma mais ampla, há o reconhecimento de que o professor possui não 

uma teoria mas teorias, alicerçadas quer nos saberes produzidos pela ciência, quer nos 

saberes construídos por si, sejam eles teorias implícitas, crenças ou convicções (Esteves, 

2009) e que esse conhecimento desempenha um papel importante, e fundamental, na 

construção da profissionalidade do professor.  

Esta nova visão do trabalho docente altera a forma de definir a profissionalização 

docente e a identidade profissional que não mais podem ser vistas como absolutas e 

imutáveis, mas sim como identidades situadas em que o ser profissional depende de 

aspetos temporais e espaciais, num projeto contínuo de construção do professor como 

pessoa e profissional (Esteves, 2002, Tardif, 2002, Santana, 2004), em que a dimensão 

subjetiva, pessoal e única do professor como ser humano desempenha um papel 

determinante.  

 

Conhecimento profissional docente: saberes e competências 
Apesar de os autores, de forma unânime, reconhecerem que os professores 

desenvolvem um tipo de conhecimento prático que é diferente do conhecimento da 

investigação formal, já no que se refere à sua denominação eles divergem.  

Se para Tardif (2002) são saberes da ação, saberes do trabalho e no trabalho, a 

“cultura docente em ação” (Tardif, 2002), que resultam da articulação de saberes, 

disciplinares, curriculares, da formação profissional e saberes experienciais. Este 

últimos desenvolvidos pelos professores com base no seu trabalho quotidiano, na sua 

experiência e são por esta validados, relevando de uma racionalidade prática não se 

encontram sistematizados em teorias. Um conhecimento experiencial será, segundo 

Tardif (2002), um conhecimento não sistematizado e nunca totalmente definido, porque 

resultado dos condicionamentos inerentes a cada contexto de sala de aula. Já os estudos 

desenvolvidos por Gauthier (1998) levaram-no a identificar seis saberes: Saber 

disciplinar, Saber curricular, Saberes das ciências da educação – Saber da tradição 

pedagógica, Saber experiencial, Saber da ação pedagógica. Este último é uma outra 

forma de designar o conhecimento praxeológico e é o contributo mais importante e 

original deste autor. Um conhecimento que integra o saber experiencial dos professores 
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que depois de testado por meio das pesquisas realizadas em sala de aula se torna público 

e que o autor considera fundamental na definição e consolidação da profissão docente: 

“não poderá haver profissionalização do ensino enquanto esse tipo de saber não for mais 

explicitado, visto que os saberes da ação pedagógica constituem um dos fundamentos da 

identidade profissional do professor” (Gauthier, 1998: 24). Por seu turno Shulman 

(1986), centrando-se na investigação sobre o conhecimento base para ensinar aponta 

como principais saberes (Shulman, 1986, 2005): Conhecimento do conteúdo; 

Conhecimento pedagógico do conteúdo; Conhecimento pedagógico geral; 

Conhecimento do curriculum; Conhecimento dos alunos e das suas características; 

Conhecimento do contexto educacional; Conhecimento dos objetivos e valores 

educativos. O conhecimento exclusivo e original do professor, encontra-se para este 

autor no conhecimento pedagógico do conteúdo. Este é um conhecimento novo 

elaborado pelo professor para ensinar o conhecimento do conteúdo e que resulta da 

mobilização de um conjunto de saberes de ordem diversa, sobre o aluno, sobre o 

conteúdo a ser ensinado, sobre o contexto escolar e os objetivos educacionais. 

Igualmente importante foi o contributo de Schön com a construção da figura do “prático 

reflexivo” e os conceitos de reflexão na e sobre a ação para a construção de uma 

epistemologia da prática (Schön, 1991)
2
.  

Se estes autores se centram em torno do “saber docente”, outros vão se focalizar 

numa dimensão mais personalista (Carter, 1990, Raymond & Lenoir, 1998, Mesa, 2001, 

Monteiro, 2001, Puentes et al., 2009), como Elbaz , Clandinin e Connelly . Destes os 

mais os mais “personalistas”, Clandinin e Connelly (citados por Carter, 1990), são de 

todos os autores aqueles em que a dimensão pessoal é mais acentuada, numa definição 

do conhecimento do professor como eminentemente pessoal e idiossincrático, enraizado 

nas perspetivas e experiência pessoais (Grossman, 1990). Para eles, atendendo ao 

carácter pessoal e único do saber docente, elaborar uma teoria geral sobre o que os 

professores conhecem é uma missão impossível. 

Outra linha de investigação sobre o conhecimento do professor decorre do 

conceito de conhecimento craft ou artesanal, um conhecimento orientado para a ação, 

                                                           
2
 Ele concebe a “inter-relação existente entre teoria e prática em termos de conhecimento implícito na ação e não 

existente fora dela”, cabendo ao professor o papel de desconstrução e reconstrução das experiências, mediante um 

processo reflexivo, no decurso da própria ação, com o objetivo de reformular as suas ações, é a reflexão-na-ação. O 

ato de reflexão-sobre-a-ação acontece após a ação, em que o professor, retrospetivamente, reflete de forma crítica e 

consciente sobre as reflexões-na-ação por si produzidas em determinada situação com a finalidade não apenas de 

analisar a prática, mas de a reconstruir e reformular (Schön, 1992).  
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experiencial, adquirido pelo professor através da experiência de sala de aula, através do 

processo de reflexão e de resolução de problemas práticos (Brown & McIntyre, 1993). 

Este conhecimento, tácito e não explícito, decorre da prática e do ato criativo que é 

ensinar, e não da teoria académica, se bem que possa ser enformado por esta através da 

contextualização e ativação do conhecimento teórico no ensinar.
3
 

  Mas o reconhecimento do referencial prático e situacional na construção do 

saber profissional do professor sublinha a especificidade do trabalho educativo, 

marcado pela gestão da imprevisibilidade presente na interação no processo educativo, 

exigindo-lhe a capacidade de tomar decisões e de as concretizar. Tal facto leva 

Perrenoud (1993, 1996, 1999b, 2000, 2008) a questionar o conceito de saber ou 

conhecimento como base de explicação da prática do professor e a defender que aquela 

só pode ser verdadeiramente compreendida à luz do conceito de competência. 

Para aquele autor (1996) há que distinguir entre saberes declarativos e 

procedimentais (que explicam como agir, fazer ou ser) e competências, que define como 

a estrutura da ação. Os conhecimentos ou saberes são “representações organizadas do 

real”, que concedem àqueles que os possuem a convicção íntima de que conhecem a 

realidade, permitindo-lhes agir em consonância. Isto significa, que os saberes estão 

“estreitamente conectados a uma pragmática”, pelo que o conceito de competência, 

“entendido como o conjunto de recursos que se mobilizam na ação”, permite 

compreender como os saberes são mobilizados na ação (Perrenoud, 1999a).  

As competências integram os saberes, mas não se reduzem a eles: mobilizam 

saberes para ação, que estabelecem relações com os saberes. Representações e 

esquemas relacionar-se-ão de forma complementar, operacionalizando, desta forma, a 

articulação entre “teoria e prática, entre representação do mundo e ação. (1993: 179; 

1996, 1999ª). As competências  remetem para uma “teoria do pensamento e da ação 

situados mas também da prática como ofício e condição” (Perrenoud, 2000: 16), em que 

se articulam de forma complementar três elementos: os tipos de situações; os recursos 

mobilizados (saberes, atitudes, saberes-fazer, esquemas de perceção e de avaliação, de 

                                                           
3
 Igualmente, o contrário pode acontecer através do explicar a prática, o que, no entanto, os autores afirmam 

raramente acontecer dada a dificuldade que os professores têm em abstrair e formalizar o seu conhecimento (Ruthven 

& Goodchild, 2008). 
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antecipação e decisão); a natureza dos esquemas de perceção
4
 que levam à mobilização 

e articulação dos recursos mais adequadas a uma situação. Apesar de sublinhar que o 

conceito de competência não invalida ou nega o papel dos saberes, Perrenoud (1993, 

1996, 1999a, 1999b, 2000, 2004) argumenta que o domínio dos saberes per si não é um 

garante de competência. Opinião partilhada por Eraut (1994), que no seu trabalho sobre 

conhecimento profissional e competência, assinalou que os conhecimentos adquiridos 

na formação não são suficientes para ser-se competente, porque existem saberes que só 

podem ser construídos pelos profissionais em situação de trabalho.  

Nesta linha de pensamento diversos autores têm procurado definir um referencial 

de competências profissionais, entendido como um conjunto estruturado de 

competências
5
 consideradas necessárias para o exercício de uma profissão. Contudo há 

que ter presente que, numa atividade profissional em evolução, acompanhando as 

mudanças societais que imprimem um grau de complexidade crescente às situações 

educativas, possibilitando uma grande diversidade de representações e de práticas 

pessoais, a construção de um referencial de competências universal e unanimemente 

aceite por todos não é admissível. Como tal, os diferentes referenciais de competências 

para a profissão docente que se podem encontrar na literatura assumem-se, sobretudo, 

como propostas de trabalho, aspeto sublinhado por diversos autores (Paquay, 1994; 

Perrenoud, 2002, 2000).  

 

Orientações metodológicas 

Enquadrado numa epistemologia da prática docente (Tardif, 2002), o estudo 

desenvolvido procurou identificar o tipo e natureza do conhecimento que orienta a 

atividade docente do professor, bem como compreender o contributo dos saberes 

experienciais na construção do ser professor. Este objetivo pressupõe analisar 

reflexivamente as categorias interpretativas dos professores sobre a sua atividade 

                                                           
4
 Este último elemento, segundo o autor, é o mais difícil de descrever, uma vez que não é diretamente observável 

(permanecem implícitos) e só pode ser acedido por processo de inferência a partir das observações das práticas dos 

professores e dos seus objetivos (Perrenoud, 2000).  
5
 Perrenoud propõe a definição de um conjunto de competências de base, flexíveis, polivalentes e abertas, 

simultaneamente teóricas e práticas, que “permitam articular constantemente a análise e a ação, a razão e os 

valores, as finalidades e os constrangimentos da situação” (1993: 177): 1) Organizar e gerir situações de 

aprendizagem; 2) Aplicar a progressão das aprendizagens; 3) Elaborar e desenvolver os dispositivos de diferenciação; 

4) Envolver os alunos nas suas aprendizagens e no trabalho; 5) Trabalhar em equipa; 6) Cooperar na administração da 

escola; 7) Esclarecer e envolver os pais; 8) Utilizar novas tecnologias; 9) Encarar os deveres e os dilemas éticos da 

profissão; 10) Gerir a sua própria formação contínua. 
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profissional prática, de forma a aceder a uma teoria crítica da práxis educativa (Van der 

Maren: 1995). Isto significou desenvolver um trabalho de reconhecimento e 

identificação das práticas quotidianas dos professores na sala de aula, e pelo estudo das 

respetivas análises, interpretações e tomada de decisões para aceder ao seu 

conhecimento tácito, de saber o que os professores são capazes de explicar sobre a sua 

forma de agir, as suas explicações e justificações, e que pela sua natureza é de difícil 

articulação num discurso proposicional sobre a sua prática.  

Pelas suas características o estudo integra-se no âmbito do paradigma 

hermenêutico, adotando uma metodologia qualitativa de observação naturalista da 

realidade. Sempre que se considerou adequado, foram utilizados procedimentos 

quantitativos de tratamento dos dados no sentido de obter uma maior riqueza e 

profundidade nas análises efetuadas, o que, só por si, não invalida a índole qualitativa 

da metodologia adotada. Tratou-se de um estudo de caso múltiplo, integrando seis 

professoras do 1.º ciclo do ensino básico cujo processo metodológico evoluiu seguindo 

diferentes fases e momentos/etapas, recorrendo a diversos métodos de recolha de 

informação, como a entrevista semiestruturada, as observações naturalistas de salas de 

aulas, as observações de aulas com registo em vídeo, seguido de entrevista de 

estimulação da memória. 

Ao longo da investigação, as respostas às questões foram emergindo, primeiro, da 

análise e interpretação da forma como cada uma das professoras trabalhava em sala de 

aula e, depois, das explicações que forneceram sobre a sua ação, tendo-se procurado 

aceder às teorias pessoais sobre ensinar. Num último momento, procurou-se, através da 

agregação e da análise comparativa dos resultados e do cruzamento da informação 

recolhida pelos diversos instrumentos para cada um dos casos, identificar por inferência 

os saberes que sustentavam as teorias pessoais sobre ensinar das professoras estudadas 

e, em particular, o papel desempenhado pelo saber prático e experiencial. 

 

Discurso justificativo da prática na sala de aula  

Depois de um período de trabalho marcado pela observação do trabalho das seis 

professoras na suas salas de aula que permitiu identificar as suas formas de trabalhar, 

procurou-se, num segundo momento, compreender quais os saberes que orientavam as 

práticas observadas e, em particular, qual o papel do conhecimento experiencial e 
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pessoal das professoras. Um autêntico desafio, quando se sabe que esse conhecimento é 

eminentemente tácito e implícito, não formalizado, ou seja, difícil de aceder. 

Conscientes desta dificuldade, procedeu-se à gravação vídeo das suas aulas e 

procurámos, através de entrevistas de estimulação de memória, ajudar as professoras a 

esclarecerem as razões das suas formas de agir e das suas tomadas de decisão nas aulas 

gravadas, justificações que muitas vezes se estendiam às práticas ocorridas nas aulas 

objeto de observação naturalista.   

Apesar das limitações epistemológicas inerentes a este estudo, decorrentes do 

pequeno número de casos, os resultados apresentados, e que neste texto apenas se alude 

de forma muito parcial, indiciam alguns traços caracterizadores do discurso justificativo 

e legitimador das práticas de sala de aula, explicadas pelas professoras do 1.º ciclo:  

- O discurso justificativo das práticas de sala de aula, independentemente do 

número de anos de serviço, faz apelo a seis tipos de justificações com graus de 

importância distintos: 1.º Justificação pelas crenças e convicções pessoais (69%); 2.º 

Justificação pelo respeito a uma autoridade formativa à qual se reconhece mérito e valor 

incondicional (10,5%) de cariz institucional formal (cursos, ações de formação, etc.) ou 

informal (experiência pessoal ou de outros); 3.º Justificação pelo conhecimento dos 

alunos e da turma (10,5%); 4.º Justificação pelo curriculum nacional do 1.º ciclo do 

ensino básico (5%); 5.º Justificação pelo conhecimento de si (3%); 6.º Justificação por 

conhecimentos científicos (3%).  

- É um discurso dominado, independentemente do número de anos de serviço, por 

justificações assentes em crenças e convicções pessoais que se revelam em expressões 

como: porque eu acredito, porque eu acho, já percebi, porque facilita, já experimentei, 

gosto de, eu penso que, eu entendo que e, ainda, porque eu julgo que.  

- As professoras com mais anos de serviço apresentam um discurso justificativo 

das suas práticas marcado por uma maior diversidade de crenças e convicções pessoais 

para explicar a forma de trabalhar. A professora com menos anos de serviço tende a 

focar as suas explicações, quase exclusivamente, no trabalho na sala de aula. 

- Nas explicações pelo respeito a uma autoridade formativa, a formação informal 

decorrente da experiência profissional assume a supremacia (64%) face à formação 

formal (30%), um facto que se verifica em todas as categorias de professoras com maior 

número de anos de serviço e de experiência profissional, mas que tende a inverter-se no 
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caso da profissional em início de carreira. Tendo em consideração os valores nas 

restantes categorias, pode-se considerar como plausível a hipótese de que quanto maior 

for o número de anos de serviço e a experiência profissional mais as professoras se 

socorrem de justificações fundadas na autoridade formativa da experiência, e menos de 

justificações com origem na formação formal. 

- As justificações pelo conhecimento de si apenas são apresentadas pelas 

professoras mais experientes, denotando uma maior capacidade de autocrítica e reflexão 

sobre o seu trabalho. 

- As justificações fundamentadas em conhecimentos científicos são apresentadas 

por todas as profissionais, mas têm um peso residual face ao total das justificações 

expressas. 

 

Saberes que enformam as práticas estudadas  

A análise da informação recolhida não permitiu uma identificação clara de saberes 

específicos tal como estão consagrados nas diferentes tipologias existentes na literatura, 

o que não significa que não estejam todos eles subentendidos nos discursos das 

professoras, e daí que tenham sido descortinados por inferência e que se procuro 

esquematizar na figura 1. 

Fig. 1 – Atividades observadas nas salas de aula, justificações das professoras e possíveis saberes 

de sustentação dessas justificações 

Atividades observadas na sala de aula

1.º-Organização e gestão da sala de aula
2.º-Promoção do ensino-aprendizagem
3.º -Avaliação

4.º-Promoção da formação pessoal e social

Justificações para explicar atividades observadas

1.º Justificação pelas crenças e convicções pessoais                                                  4.º Justificação pelo curriculum
2.º Justificação pelo respeito a uma autoridade formativa                                     5.º Justificação pelo conhecimento de si
3.º Justificação pelo conhecimento dos alunos/turma                                            6.º Justificação por conhecimentos científicos 

Saber 
experiencial

(Gauthier, 
Tardif)

Saber tradição 
pedagógico

Saberes formação 
profissional

(Gauthier, Tardif)

Conhecimento 
pedagógico de 
conteúdo (CPC)

Conhecimento de 
conteúdo
(integra CPC) 

(Shulman, 
Grossman)

Saber curricular

Conhecimento 
curriculum

Saberes 
curriculares

(Gauthier, 
Shulman, 
Grossman, Tardif)

Saberes 
disciplinares

Conhecimento do 
conteúdo

(Gauthier, Tardif, 
Shulman, 
Grossman)

Conhecimento 
pedagógico 
geral

(Shulman, 
Grossman)

TEORIAS PÚBLICAS                                                     TEORIAS PRIVADAS
Fontes das teorias: Académica, cientifica, literatura, biografia institucional, da prática profissional, história de vida, etc.

Conhecimento 
de si

(Grossman)
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As justificações pelas crenças e convicções pessoais sobre vários domínios do 

trabalho do professor, desde as conceções sobre a educação escolar ao modo de 

trabalhar com os alunos os conteúdos definidos curricularmente, aos materiais e os 

recursos a utilizar, entre outros, são alguns dos muitos “fios” que tecem o universo 

explicativo das professoras estudadas. São saberes que têm na sua base o conhecimento 

do conteúdo (Shulman) ou saberes disciplinares (Gauthier, Tardif), um conhecimento 

pedagógico geral (Shulman e Grossman) ou saberes de tradição pedagógica (Gauthier) e 

de formação profissional (Tardif), e que pela prática são moldados e entrelaçados num 

novo tipo de conhecimento, o conhecimento pedagógico do conteúdo (Shulman). É 

ainda todo um saber da tradição pedagógica que, segundo Gauthier, com a prática o 

professor vai adaptando e modificando por via de um saber experiencial, constituído 

pelos juízos privados que o professor faz, ao longo da sua vida profissional, com base 

na sua própria experiência, e por ele adotados como princípios ou leis norteadores da 

sua prática. 

Os resultados expressam a existência não de uma teoria pessoal, mas de teorias 

pessoais, tantas quantas as professoras, compostas por diversos saberes (de conteúdo, de 

pedagogia geral, de conhecimento pedagógico de conteúdo) provenientes de fontes 

teóricas e académicas, mas igualmente em saberes aprendidos e construídos no decurso 

da sua prática profissional quotidiana (saberes experienciais). Este é um saber da prática 

que se expressa em “truques” e “dicas”, partilhados de forma informal, mas sem nunca 

explicar o “porquê” de o fazer e a razão do seu sucesso, apenas se afirma “porque 

funciona”. Estes resultados evidenciam que as teorias pessoais destas professoras são 

marcadas fundamentalmente por um “saber para a ação” (Van der Maren, 1995), mas 

não por um saber praxeológico. Neste estudo não foi possível identificar a dimensão de 

meta-análise (Roldão, 2008) que qualifica o conhecimento praxeológico, uma vez que 

no discurso justificativo das professoras não se encontrou de forma objetiva ou por 

inferência a menção de que o seu conhecimento resultasse de uma qualquer prática 

reflexiva de distância e autocrítica em relação aos saberes, especificamente, 

disciplinares, pedagógicos ou didáticos.  

Os resultados deste trabalho revelam, acima de tudo, a profissionalidade destas 

professoras do 1.º ciclo do ensino básico, a sua prática de ensinar, isto é, a profissão em 

ação, constituída por “formas de fazer”, mobilizando na ação saberes diversos, 
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procedimentos que se manifestam em competências, bem como a aptidão para 

identificar e resolver problemas em contextos marcados pela incerteza e implicando 

grande envolvimento pessoal (Altet, 2002, Perrenoud, 2008). Mais do que saberes, as 

professoras estudadas, evidenciam um conjunto de competências que desenvolveram ao 

longo da sua vida profissional, entendida como um processo de desenvolvimento, em 

que os saberes aprendidos (na formação com origem em teorias públicas ou na sua 

prática profissional e nas suas teorias privadas) são reconhecidos como válidos quando 

eficazes na ação prática e de que se socorrem para responder de forma adequada à 

diversidade e imprevisibilidade das situações com que se defrontam.  

Fig. 2 – Competências associadas às atividades observadas nas salas de aula (relativo ao referencial de 

competências proposto por Perrenoud, 2000, 2002) 

Atividades observadas na sala de aula
1.º-Organização e gestão da sala de aula
2.º-Promoção do ensino-aprendizagem
3.º -Avaliação
4.º-Promoção da formação pessoal e social

Competências associadas às atividades 
observadas na sala de aula

*Organizar e gerir a sala de aula
*Organizar e gerir situações de 
aprendizagem
*Promover a progressão das 
aprendizagens
*Envolver os alunos nas aprendizagens 
e no trabalho;
*Conceber e fazer evoluir os 
dispositivos de diferenciação
*Enfrentar os deveres e os dilemas 
éticos da profissão
*Utilizar novas tecnologias

Justificações apresentadas para 
explicar as atividades observadas

1.º Justificação pelas crenças e convicções 
pessoais

2.º Justificação pelo respeito a uma 
autoridade formativa

3.º Justificação pelo conhecimento dos 
alunos/turma

4.º Justificação pelo curriculum

5.º Justificação pelo conhecimento de si

6.º Justificação por conhecimentos 
científicos

TEORIAS 
PÚBLICAS

TEORIAS 
PRIVADAS

 
 

Nesta linha de análise, fazendo o exercício de associar, por inferência, as 

atividades observadas na sala de aula ao referencial de competências apresentado por 

Perrenoud, podemos observar na figura 2  que   aquelas  se  centravam  nos  seguintes  

domínios  referidos  pela ordem de  
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importância: organizar e gerir a sala de aula; organizar e gerir situações de 

aprendizagem; promover a progressão das aprendizagens, envolver os alunos nas 

aprendizagens e no trabalho, utilizar novas tecnologias (esta apenas presente em 

algumas das professoras). O conjunto de competências que se podem inferir das 

atividades observadas no trabalho realizado na sala de aula pelas professoras,  

mobilizam um conjunto de saberes – que, no seu discurso, as professoras justificam de 

diversas formas, integrando teorias públicas e privadas.  

 

Considerações finais 

O reconhecimento da existência de saberes profissionais pessoais construídos 

pelos docentes e a relevância do saber experiencial no conhecimento profissional das 

professoras na construção da sua profissionalidade releva a importância de conceber e 

desenvolver processos formativos que fomentem o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo e crítico dos professores, possibilitando-lhes a construção de um 

conhecimento praxeológico sobre o ensinar. Tal desiderato pressupõe uma 

conceptualização da formação de professores nos seus diversos momentos (inicial e 

continua) que procure valorizar a capacidade criativa e o saber construído e a construir 

pelos profissionais mediante uma capacidade reflexiva e crítica. Procurar processos 

formativos que permitam aos futuros e atuais professores não apenas dominar a teoria, 

mas articulá-la com a realidade, experimentar práticas, partilhar essas experiências 

(dificuldades e êxitos, dúvidas e incertezas) com os seus pares, criticando o seu próprio 

saber e buscar novas soluções que, não estando ou podendo estar nos livros, se adequem 

às exigências das situações com que se vão confrontando. E, em sentido inverso, 

caminhar da experiência para a sua teorização. Uma “formação realista” (Perrenoud, 

2004) ou animada por “perspetiva realista” (Khorthagen, 2010) que, dotando os futuros 

profissionais de competências (de um agir “apoiado em saberes”), lhes permita 

desenvolverem-se e afirmarem-se como profissionais competentes. Isto é, profissionais 

que possuem um conjunto diversificado de conhecimentos e de capacidades, flexíveis e 

moldáveis, que lhes possibilitem agir e tomar decisões em condições imprevisíveis de 

forma ajustada, assentes numa postura de reflexão crítica sobre a sua prática (Sá-

Chaves, 2002; Perrenoud, 2004). Este é, no nosso entender, um perfil de professor que 

assume particular urgência no contexto atual das escolas, marcadas pela diversidade 
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social, cultural, étnica e religiosa, por assimetrias e clivagens sociais e exclusões de 

ordem diversa, que levam a um questionamento permanente da instituição, do seu saber, 

do trabalho dos docentes, lançando novos desafios aos professores, exigindo-lhes novas 

respostas e, cada vez mais, papéis outros que não os de meros reprodutores de saberes.  

 

Referências bibliográficas 

Altet, M. (2002). Análise das práticas dos professores e das situações Pedagógicas. 

Porto: Porto Editora. 

Brown & McIntyre (1993) Making sense of teaching. Buckingham: Open University 

Press. 

Carter, K. (1990). Teachers´ knowledge and learning to teach. In HOUSTON, W.R. 

(Ed.)(1990). Handbook of research on teacher education. A project of the 

Association of Teacher Educators. London: McMillan Publishing Company. 

Clemente, M. & Ramírez. (2008). How teachers express their knowledge through 

narrative. Teaching & teacher education. Nº 24: 1244-1258. 

Eraut, M. (1994).  Developing professional knowledge and competence. London: 

Falmer Press. 

Esteves, M. (2009). Construção de desenvolvimento das competências profissionais dos 

professores. Sísifo. Revista de Ciências da Educação. Nº 8: 37-48. Consultado em 

10/4/2010 em http://sisifo.fpce.ul.pt 

Esteves, M.M. (2002). A investigação enquanto estratégia de formação de professores. 

Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 

Gauthier, C. et al. (1998). Por uma teoria da pedagogia. Pesquisas contemporâneas 

sobre o saber docente. Ijuis – RS: Ed. INIJUI. 

Goodson, I. (1992). Dar voz ao professor: as histórias de vida dos professores e o seu 

desenvolvimento profissional. In In Nóvoa, A. (Org.) (1992). Vidas de 

professores. Porto: Porto Editora. 

Grossman, P.L. (1990). Teachers’ knwoledge. In Anderson, L. W. (1995). International 

Encyclopedia of teacher and teacher education. Cambridge: Cambridge 

University press. 

Korthagen, F. (2010). Situated learning theory and the pedagogy of teacher education: 

towards an integrative view of teacher behavior and teacher learning. Teaching 

and teacher education. 26: 98-106. 

Matos, M, (2003). Dos saberes das práticas na profissionalidade docente. Seminário de 

Sociologia da Educação – Competências, sistemas de formação e saberes. 

Associação Portuguesa de Sociologia. Universidade de Aveiro (texto 

policopiado).  

Mesa, Lourdes M. (2001). La construcción del conocimiento en la ensenanza. In 

Marcelo, C. (Ed.) (2001). La function docente. Madrid: Editorial Síntesis. 

Monteiro, A.M.F.C. (2001). Professores: entre saberes e práticas. Educação & 

Sociedade. Vol. 22, nº 74. 

Paquay, L. (1994). Vers un referential des competences professionelles de 

l’enseignant?. Recherche et Formation. Nº 15: 7 – 38 

Perrenoud, P. (1993). Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. 

Perspectivas sociológicas. Lisboa: Dom Quixote. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2216

http://sisifo.fpce.ul.pt/


 
 

Perrenoud, P. (1996). Enseigner: agir dans l’urgence decider dans l’incertitude. Paris: 

ESF éditeur. 

Perrenoud, P. (1999a). Construir competências é virar as costas aos saberes? Pátio. 

Revista Pedagógica. Nº 11: 15 – 19. Acedido em Abril de 2020. 

Perrenoud, P. (1999b). Enseigner: agir dans l’urgence, decider dans l’incértitude. 

Savoirs et competences dans un métier complexe. Paris: ESF. 

Perrenoud, P. (2000). 10 Novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed. 

Perrenoud, P. (2002). A prática reflexiva no ofício de professor. Profissionalização e 

razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed. 

Perrenoud, P. (2004). L’université entre transmission de savoirs et développement de 

compétences. Texte de Conférence au Congrès de l’ensignement universitaire et 

de l’inovation. Girona. Acedido em Fevereiro de2010. 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2004/2004_07

.html 

Perrenoud, P. & Thurler, M. (2008). As competências para ensinar no século XXI. A 

formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artemed 

Puentes, R. V.; Aquino, O. & Neto, A. (2009). Profissionalização dos professores: 

conhecimentos, saberes e competências necessárias à docência. Revista Educar. 

Nº 34: 169 – 184. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/AnPdfRed.jsp?iCve=155013365010 

Raymond, D.; Leonoir, Y. (1998). Enseignants de métier et formation initiales. Une 

problématique divergente et complexe.  In Raymond, D.; Lenoir, Y. (Éds.) (1998). 

Enseignants de métier et formation initiale. Les changements dans les rapports de 

formation à l’enseignement. Paris: DeBoeck. 

Roldão, M.C. (2008). Função docente: natureza e construção do conhecimento 

profissional. Saber (e) Educar. Universidade do Minho, Nº 13. 

Ruthven, K. & Goodchild, S. (2008). Linking researching with teaching. Towards 

synergy of scholarly and craft knowledge. In English, L.D. (ed.) (2008). 

Handbook of International Research in Mathematics Education. New York: 

Routledge. 

Sá-Chaves, I. (2002). A construção de conhecimento pela análise reflexiva da praxis. 

Lisboa: Edição Fundação Calouste Gulbenkian e FCT. 

Sanches, M. F. (2004). (Re)construção emancipatória da identidade dos professores na 

era da globalização e da sociedade de conhecimento: que possibilidades? In Adão, 

A.; Martins, E. (2004). Os Professores: Identidade (RE)construídas. Lisboa: 

Ed.Lusófonas. 

Sanches, M.F.; Jacinto, M. (2004). “Investigação sobre o pensamento dos professores, 

multidimensionalidade, contributos e implicações. Revista Investigar em 

Educação. Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação: Junho, nº 3, 129 – 

233. 

Santana, M.R. (2004). Ambiguidade, incerteza e outras patologias da identidade 

docente. In Adão, A.; Martins, E. (2004). Os Professores: Identidade 

(RE)construídas. Lisboa: Ed.Lusófonas. 

Santos, B.S. (1989). Introdução a uma Ciência Pós-moderna. Porto: Ed. Afrontamento. 

Schön, D. (1991). The reflective practitioner: how professionals think in action. New 

York: Basic Books. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2217

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2004/2004_07.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2004/2004_07.html
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/AnPdfRed.jsp?iCve=155013365010


 
 

Shulman, L. (1986). Those who under stand: knowledge growth in teaching. In 

Shulman, L. (2004). The wisdom of practice. Essays on teaching, learning and 

learning to teach. San Francisco: Jossey-Bass: 189-215. 

Shulman, L. (2005) Conocimiento y ensenanza: fundamentos de la nueva reforma. 

Professorado. Revista de Currículum y formación del professorado, 9,2: 1- 30. 

http://www.ugr.es/~recfpro/Rev92.html 

Tardif, M. (2000). Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários. 

Elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas 

consequências em relação a formação para o magistério. Revista Brasileira de 

Educação. Nº 13: 5-24. 

Tardif, M. (2002). Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Editora Vozes. 

Tom, A. & Valli, L. (1990). Professional knowledge for teachers. In HOUSTON, W.R. 

(Ed.) (1990). Handbook of research on teacher education. A project of the 

Association of Teacher Educators. London: McMillan Publishing Company. 

Van Der Maren, J.M., (1995). Méthodes de recherché pour l´éducation. Bruxelles: De 

Boeck. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2218

http://www.ugr.es/~recfpro/Rev92.html
macbook
Texto digitado
voltar



APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES: POSSIBILIDADES E CONSTRANGIMENTOS 

 
Paulo Jorge Santos 

 

Universidade do Porto 

 

pjsosantos@sapo.pt 

 
RESUMO: A transição de um sistema de ensino centrado na transmissão de 

conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de competências, um dos 

principais objetivos do Processo de Bolonha, implica a adoção pelos professores de novos 

modos de trabalho pedagógico. Esta mudança é particularmente importante no âmbito da 

formação inicial de professores tendo em conta, entre outros fatores, as profundas 

transformações sociais, políticas e económicas com as quais a escola se defronta. Nesta 

comunicação descreve-se a evolução de um modelo de aprendizagem cooperativa usado em 

duas disciplinas da componente de formação geral do currículo dos Mestrados em Ensino 

ministrados na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A utilização deste modo de 

trabalho pedagógico na formação inicial de professores baseia-se no princípio de uma 

pedagogia isomórfica, isto é, uma prática pedagógica baseada nos mesmos princípios que o 

professor em processo de formação poderá utilizar mais tarde com os seus próprios alunos. 

Descrevem-se aspetos positivos que a prática da aplicação da aprendizagem cooperativa 

permitiu identificar, assim como procedimentos que carecem de ser melhorados. São 

retiradas ilações para futuras experiências desta natureza e realizada uma reflexão sobre o 

trabalho do professor universitário num contexto de cursos superiores adaptados a Bolonha, 

em geral, e de formação de professores, em particular.  

 

 

Introdução 

Um dos principais objetivos do Processo de Bolonha de Bolonha foi a transição 

de um sistema de ensino baseado na transmissão de conhecimentos para outro centrado 

no desenvolvimento de competências, no qual a componente de trabalho de projeto 

desempenha um papel central. A concretização deste objetivo implica, necessariamente, 

uma mudança nos modos de trabalho pedagógico que os professores utilizam nas suas 

práticas de ensino, tradicionalmente centradas em aulas de natureza expositiva que 

remetem o aluno para um papel passivo. A investigação tem vindo a demonstrar que tais 

práticas não são eficazes (ver Gardiner, 1998), pelo que se torna necessário adotar 

abordagens pedagógicas que, fundamentadas na investigação, promovam aprendizagens 

de qualidade e desenvolvam competências (Mazur, 2009; Prince, 2004; Sibley & 

Parmelee, 2008). 

Esta necessidade de alteração de modos de trabalho pedagógico no ensino 

superior vem contrariar toda uma tradição no que respeita à conceção dominante da 

profissionalidade docente deste nível de ensino. De facto, o docente universitário, mais 
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do que um professor, tende a percecionar-se como um especialista de uma determinada 

área científica (Vieira, Silva & Almeida, 2009). Na ausência de uma formação 

específica para a docência no ensino superior, ensinar tende a ser visto como 

simplesmente dizer aquilo que se sabe (Estrela & Estrela, 1977; Mazur, 2009). A 

conceção prevalecente é a de que quem domina uma determinada área do conhecimento 

sabe inevitavelmente ensinar. Por outro lado, a dimensão pedagógica do trabalho do 

professor do ensino superior assume claramente uma importância secundária, ao 

contrário do trabalho de natureza científica (Anderson et al., 2011; Leite & Ramos, 

2009; Pinto, 2008), particularmente importante para a sua carreira e prestígio 

profissionais.  

Todavia, existem alguns sinais que indiciam que as instituições do ensino superior 

começam a conceder, por variadas razões, uma importância crescente à dimensão 

pedagógica do trabalho docente (Esteves, 2008; Pinto, 2008; Vieira, 2009). O 

crescimento da população estudantil que frequenta formações de nível terciário tem 

vindo a aumentar nos países mais desenvolvidos e nos países das designadas economias 

emergentes, tendo como consequência o acesso ao ensino superior de estudantes de 

graduação e de pós-graduação com diferentes saberes académicos e experienciais. É 

uma população crescentemente heterogénea que coloca desafios aos métodos 

tradicionais de ensino (Schofer & Meyer, 2005). Simultaneamente, as alterações 

profundas que têm vindo a ocorrer nas sociedades contemporâneas reclamam uma 

formação académica que potencie uma participação mais atuante em diversos palcos 

sociais por parte dos cidadãos e uma população ativa qualificada para responder aos 

desafios de um mercado de trabalho exigente e competitivo, com especial ênfase nos 

setores mais dinâmicos da economia (Cabral-Cardoso, Estevão & Silva, 2006). Por fim, 

a evolução ao nível das tecnologias de informação e comunicação veio colocar em 

causa o monopólio do conhecimento que tradicionalmente se centrava na figura do 

professor.  

Estas e outras mudanças colocam na agenda do ensino superior um 

questionamento das práticas pedagógicas centradas num ensino uniforme de natureza 

transmissiva e expositiva e a necessidade de articular de forma mais equilibrada 

investigação e ensino. Assim, o interesse pela indagação da pedagogia no ensino 
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superior, no sentido do que na literatura anglo-saxónica é designado por “scholarship of 

teaching and learning”, tem vindo a ganhar uma relevância e visibilidade crescentes. 

 

Formação de professores 

Entre 1930 e 1970 os cursos de formação inicial de professores não existiam no 

nosso país, com exceção dos cursos de formação de professores para o atual 1º ciclo e 

para professores de educação física (Campos, 1995). A partir do início da década de 70, 

primeiro nas Faculdades de Ciências, e posteriormente nas Faculdades de Letras, nos 

finais da década de 80, as universidades assumiram-se, embora relutantemente na 

maioria dos casos, como instituições de formação de professores (ver Santos, 2011). No 

caso do ensino superior politécnico as Escolas Superiores de Educação, surgidas no 

início da década de 80, começaram, igualmente, a formar professores para o ensino pré-

escolar e para o 1º e 2º ciclos do Ensino Básico. Os cursos de formação de professores 

são, desta forma, relativamente recentes entre nós, por comparação com outras 

formações de natureza profissionalizante que têm lugar no ensino superior. 

Desde as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 43/2007, de 22 de fevereiro, 

que consagrou o grau de mestre para a profissionalização docente, que tais cursos se 

organizam sobrepondo as disciplinas das ciências da educação e das práticas de ensino à 

formação científica de base que foi previamente adquirida (Nóvoa, 2005). De uma 

forma geral constata-se uma distância considerável entre uma dimensão teórica relativa 

à educação e à docência e uma dimensão prática, confinada, muitas vezes, à situação de 

estágio. 

Um dos desafios que se coloca ao nível da formação dos professores é transformá-

la numa verdadeira formação de natureza profissionalizante, algo que as universidades 

nunca conseguiram ou souberam concretizar, assumindo a importância da componente 

práxica alicerçada em referenciais fortes ao nível didático, pedagógico e profissional 

(Nóvoa, 2009). O desafio envolve uma mudança substancial dos modelos tradicionais 

de formação de professores vigentes entre nós (ver Nóvoa, 2009), algo que se apresenta 

difícil de ser concretizado.  

Todavia, qualquer que seja a evolução que no futuro se venha a registar neste 

domínio estamos convictos que ela passará por uma mudança substancial na forma 

como se estrutura o ensino nos cursos de formação de professores. Em muitos casos, a 
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situação é algo paradoxal porquanto uma parte significativa dos professores destes 

cursos nunca teve uma preparação específica para a docência. Formam-se professores, 

muitas vezes advogando-se retoricamente a adoção de práticas pedagógicas que se 

afastam das tradicionais, utilizando para o efeito as próprias abordagens que são 

criticadas. Daqui decorre uma importante consequência, que é a de que as práticas de 

ensino dos formadores funcionam como importantes modelos de aprendizagem de 

futuros profissionais do ensino, “confirmando, assim, as suas já interiorizadas 

concepções de professor, de ensino e de aprendizagem” (Formosinho, 2009a, p. 83).  

A alternativa a esta situação consiste em organizar a formação de acordo com os 

princípios de uma pedagogia isomórfica, na designação de Sérgio Niza (1997), isto é, 

um modo de trabalho pedagógico que se enraíza nos mesmos princípios e conceitos que 

o estudante que frequenta um curso de formação de professores deverá utilizar 

futuramente com os seus próprios alunos. A utilização da aprendizagem cooperativa 

como modo de trabalho pedagógico no ensino superior constitui uma alternativa que 

tem vindo a ser crescentemente defendida e implementada. 

 

Aprendizagem cooperativa 

A aprendizagem cooperativa consiste na utilização de pequenos grupos de alunos 

que desenvolvem um trabalho com objetivos comuns, organizado de forma a maximizar 

a aprendizagem de cada elemento do grupo no decurso do processo de realização do 

referido trabalho (Arends, 1995; Bessa & Fontaine, 2002; Johnson & Johnson, 1999, 

2007). Existem várias formas para a implementação desta abordagem pedagógica 

correspondentes a diferentes modelos (Bessa & Fontaine, 2002). Todavia, existe algum 

consenso quanto à presença de cinco componentes para que se possa falar de 

aprendizagem cooperativa. Eles são os seguintes: 1) interdependência positiva entre os 

membros do grupo, 2) responsabilização individual, 3) interação face a face, 4) 

utilização de competências interpessoais adequadas e 5) autoavaliação regular do 

funcionamento do grupo (Johnson & Johnson, 1999, 2007). A aprendizagem 

cooperativa requer, assim, um conjunto de exigências específicas que sustentam um 

determinado modo de funcionamento por parte dos grupos de trabalho. Pedir 

simplesmente aos alunos que façam um trabalho de grupo não assegura, de forma 
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alguma, que se esteja a concretizar algum tipo de aprendizagem cooperativa (Veenman, 

van Benthum, Bootsma, van Dieran & van der Kemp, 2002). 

A investigação tem demonstrado que a aprendizagem cooperativa conduz a 

ganhos superiores ao nível de vários indicadores académicos (e.g., rendimento 

académico, níveis de retenção) e não académicos (e.g., relações interpessoais mais 

positivas, autoestima) quando comparada com abordagens individualistas e 

competitivas, com uma ênfase na relação entre o professor e o grupo-turma, as mais 

comuns nos sistemas de ensino tradicionais (Artut & Tarim, 2007; Gillies & Boyle, 

2011; Jones & Jones, 2008; Johnson & Johnson, 2007; Prince, 2004; Shimazoe & 

Aldrich, 2010; Veenman et al., 2002). Para além das vantagens acima referidas, a 

utilização da aprendizagem cooperativa na formação de professores promove o 

desenvolvimento de capacidades de trabalho de grupo que se afiguram particularmente 

importantes no quadro das exigências que se colocam às escolas e aos docentes nos 

sistemas de ensino contemporâneos. De acordo com Campos (2002) o perfil do 

professor como profissional do ensino, e não como funcionário ou técnico, que 

desejavelmente deverá consolidar-se no futuro no seio de escolas dotadas de um grau 

crescente de autonomia, implica que o trabalho de equipa seja a regra. E para isso saber 

trabalhar em grupo afigura-se uma competência particularmente importante. 

 

Evolução de um modelo de aprendizagem cooperativa 

Tendo em conta o que anteriormente afirmamos, decidimos, desde há alguns anos, 

modificar o nosso modo de trabalho pedagógico em duas unidades curriculares da 

componente de formação educacional geral dos mestrados em ensino ministrados na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). A nossa opção consistiu na 

utilização da aprendizagem cooperativa como modo de trabalho pedagógico que 

decidimos utilizar, experiência que passaremos a descrever de seguida.  

 

Início da aplicação do modelo  

No ano letivo 2008/2009 reconfiguramos duas disciplinas da componente de 

educacional geral dos então recém-criados Mestrados em Ensino, Psicologia da 

Educação e Investigação Educacional, com o objetivo de iniciar a implementação de um 

modelo de aprendizagem cooperativa. Neste primeiro ano do projeto a avaliação da 
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unidade curricular de Psicologia da Educação incluiu uma componente individual, 

constituída por um exame final, e uma componente de trabalho de grupo. No caso da 

Investigação Educacional a componente individual não existia, sendo a avaliação 

resultante de dois trabalhos de grupo. 

Sabendo que a implementação do trabalho de grupo segundo os princípios da 

aprendizagem cooperativa é suscetível de provocar resistências por parte dos alunos 

(ver Shimazoe & Aldrich, 2010), tivemos a preocupação de descrever com algum 

detalhe o modelo que nos propúnhamos usar e os procedimentos que iriam ser adotados. 

Enfatizamos a importância de desenvolver competências de trabalho de grupo com 

estudantes inscritos em cursos de profissionalização para a docência, competências estas 

que considerávamos fundamentais para um bom desempenho profissional. 

Sublinhámos, igualmente, a necessidade de fundamentar escolhas por modos de 

trabalho pedagógico que a investigação tenha demonstrado serem eficazes, como 

sucedia com a aprendizagem cooperativa. Por fim, colocámos à disposição dos 

estudantes alguma bibliografia sumária sobre esta abordagem pedagógica com a 

finalidade de incentivar os alunos a obter mais informação e antecipar a experiência que 

estavam prestes a iniciar.  

De uma forma geral a experiência dos nossos alunos com trabalhos de grupo, quer 

nos ensinos básico e secundário, quer no ensino superior, tinha sido relativamente 

reduzida e na maior parte dos casos não muito positiva. Alguns estudantes afirmaram 

simplesmente que não gostavam de trabalhar em grupo. Todavia, a queixa mais 

frequente prendia-se com a atribuição da mesma classificação final a todos os membros 

de um grupo de trabalho quando o investimento individual para a sua concretização 

tinha sido marcadamente diferente. Os alunos que mais se tinham esforçado para a 

realização do trabalho sentiam que esta situação configurava uma flagrante injustiça. 

Estas observações permitiram-nos fazer dois tipos de considerações iniciais. A 

primeira relacionava-se com a preferência por trabalhos individuais em detrimento de 

trabalhos de grupo. No atual mercado de trabalho, e em particular no que respeita à 

profissão docente, saber trabalhar em grupo constitui uma competência fundamental que 

urge ser desenvolvida. No futuro profissional dos estudantes, sublinhávamos, é 

altamente improvável que pudesse ser possível junto de uma entidade empregadora 
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optar por um trabalho de natureza mais individual na eventualidade de não se apreciar 

um trabalho com uma forte componente colaborativa. 

A segunda consideração tinha a ver com as classificações individuais dos alunos. 

Uma das caraterísticas distintivas da aprendizagem cooperativa consiste na 

responsabilização individual dos membros do grupo. Cada um destes é objeto de uma 

avaliação por parte dos seus colegas no final do trabalho quanto à sua contribuição para 

a boa realização do mesmo, o que poderá fazer com que as classificações individuais 

possam ser mais baixas ou mais altas do que a classificação atribuída ao trabalho 

realizado. Esta caraterística da aprendizagem cooperativa tinha como objetivo diminuir 

a possibilidade de alguns membros evidenciarem um menor empenho uma vez que 

sabiam previamente que seriam avaliados pelos seus colegas e poderiam ver as suas 

classificações negativamente afetadas por isso.     

Nesta fase inicial vimo-nos confrontados com um problema que se revelou 

impossível de ser ultrapassado. Parece ser relativamente consensual entre a maioria dos 

autores que a constituição dos grupos de trabalho deve ser realizada pelos professores 

(e.g., Felder & Brent, 2007). Este procedimento tem como objetivo formar grupos 

heterogéneos a vários níveis, tais como a competência académica, género ou grupo 

étnico. Acredita-se que a heterogeneidade dos grupos implica um esforço acrescido de 

adaptação às diferenças individuais, tendo alguns estudos evidenciado que no caso 

específico do rendimento académico existem ganhos para todos os elementos do grupo 

(Veenman et al., 2002). Nas unidades curriculares nas quais queríamos implementar a 

aprendizagem cooperativa os alunos eram oriundos de diferentes cursos de mestrado em 

ensino ministrados na FLUP que tinham horários muito distintos. Esta situação impediu 

que pudéssemos formar os grupos de trabalho, tendo deixado essa responsabilidade aos 

estudantes.  

No que respeita à constituição dos grupos impusemos várias regras. Cada grupo 

deveria ter um número de participantes composto por 4 a 5 elementos, carecendo de 

prévia autorização a formação de grupos com uma dimensão que ultrapassasse estes 

limites. Após um período inicial de duas semanas os grupos tinham que formalizar a sua 

constituição através da entrega de um documento que identificava os seus elementos, 

incluindo um que funcionava como interlocutor com o docente, designado elemento de 

contacto. A partir deste momento o grupo podia começar a trabalhar, assumindo o 
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compromisso de se manter com a mesma formação até ao final do semestre. Os alunos 

foram formalmente advertidos que não seriam admitidas divisões de grupo ou alterações 

ao mesmo, nomeadamente provocadas por conflitos no decurso da realização do 

trabalho. 

Combinámos com os alunos que eles iriam avaliar, a meio do semestre, os seus 

colegas de grupo com a mesma grelha de avaliação que seria usada no fim do mesmo. O 

nosso objetivo era o de familiarizar os alunos com o instrumento de avaliação e o de 

fazer uma apreciação sobre o funcionamento dos grupos através da apreciação que cada 

aluno fazia do investimento e colaboração dos seus colegas até ao momento. 

 

Caraterísticas da aplicação do modo de trabalho pedagógico 

Os trabalhos que os alunos deveriam apresentar nas duas unidades curriculares 

revestiam-se de alguma complexidade e exigência, sendo a sua realização difícil de ser 

concretizada por uma única pessoa. Mesmo assim, por razões relacionadas com as 

normas de avaliação vigentes na FLUP, tivemos que permitir a realização de um 

trabalho individual por parte de alguns trabalhadores-estudantes, situação que se veio a 

repetir nos anos seguintes em números residuais.  

Por outro lado, advertimos os estudantes que o que se esperava deles era um 

trabalho uno que nascesse da colaboração entre todos os elementos do grupo e não uma 

justaposição de trabalhos parcelares. Se não existisse uma verdadeira dimensão 

colaborativa entre os membros do grupo, com uma gestão que envolvesse todos eles, a 

qualidade final do trabalho iria ressentir-se negativamente, não se podendo afirmar 

estarmos perante um exercício de aprendizagem cooperativa.  

Desde o primeiro ano de trabalho com este modelo de trabalho pedagógico que 

decidimos utilizar um conjunto de procedimentos que, não sendo específicos da 

aprendizagem cooperativa, consideramos particularmente importantes para estruturar o 

trabalho dos alunos e que foram sofrendo algumas mudanças ao longo do tempo. Um 

deles consistiu em disponibilizar alguns documentos orientadores do trabalho que 

estavam a realizar. Neles eram descritos com algum detalhe os objetivos do trabalho, a 

sua estrutura e extensão, os critérios de avaliação que iríamos usar para a sua 

classificação e as normas de referenciação bibliográfica. A finalidade que pretendíamos 
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alcançar era a de tornar o mais claro possível para todos o que se pretendia atingir com 

os trabalhos, quer ao nível da sua estrutura, quer ao nível da sua avaliação.  

 

A monitorização dos grupos de trabalho 

Tendo em conta que o desenvolvimento de competências interpessoais constitui 

um dos objetivos principais da aprendizagem cooperativa, tivemos sempre a 

preocupação de tentar sensibilizar os grupos de trabalho para a necessidade de 

periodicamente determinarem algum tempo para avaliar o seu funcionamento. O 

estabelecimento de regras e o seu cumprimento, a divisão das tarefas, o estabelecimento 

de um programa de trabalho e a sua monitorização, bem como a forma como os 

elementos do grupo se sentiam face aos restantes colegas, constituíam elementos que 

deveriam ser abordados periodicamente no decurso das reuniões. Uma das questões que 

considerávamos mais importante para o desenvolvimento de um trabalho coletivo de 

sucesso consistia em abordar com franqueza eventuais desacordos suscetíveis de gerar 

dinâmicas negativas que se fossem acumulando até à eclosão de conflitos. Tínhamos 

consciência de que esta opção não era a que os alunos estavam mais habituados, mas 

estávamos convictos de que este procedimento era algo que merecia ser incentivado. 

O acompanhamento dos trabalhos dos diferentes grupos era concretizado no 

decurso de algumas aulas que foram utilizadas para o efeito, mas esse processo foi 

essencialmente realizado em aulas de orientação tutorial. Nestas últimas era possível 

analisar o grau de concretização das tarefas relacionadas com o trabalho que estava a ser 

feito, mas igualmente avaliar o tipo de funcionamento que conferia a cada grupo uma 

identidade própria. Não menos importante era a possibilidade que nos era oferecida de 

poder avaliar de forma mais aprofundada os diferentes elementos de cada grupo de 

trabalho, informação que posteriormente iríamos tomar em linha de conta no eventual 

processo de diferenciação de classificações que teria lugar no final do semestre. 

Como atrás solicitámos aos alunos uma avaliação dos seus colegas de grupo 

usando para o efeito a ficha de avaliação que iria ser empregue no final do semestre. 

Com base na análise da informação recolhida pareceu-nos que os alunos não tiveram 

quaisquer dificuldades no processo de avaliação com base no instrumento de natureza 

qualitativa que lhes foi fornecido. Simultaneamente, embora já se registassem algumas 

tendências no padrão de avaliações, com alguns alunos a receberem apreciações 
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positivas e outros, em menor número, apreciações negativas, o facto é que na maioria 

dos casos os alunos atribuíam uns aos outros a mesma classificação. Este facto parecia 

indiciar que os estudantes se encontravam satisfeitos com os seus colegas de trabalho, 

não parecendo existir conflitos de maior no seio dos grupos. 

Com a apresentação final dos trabalhos, que foi igualmente objeto de avaliação, 

e após a realização do exame à disciplina de Psicologia da Educação, ficou concluída a 

primeira experiência de implementação da aprendizagem cooperativa. Após o 

lançamento das classificações finais solicitámos aos alunos que nos relatassem a sua 

opinião quanto à utilização deste modo de trabalho pedagógico. Para isso formulámos 

um conjunto de questões que gostaríamos de ver respondidas, podendo os alunos, caso 

assim o entendessem, não responder a todas ou a parte delas. O mais importante era 

realizarem uma avaliação do processo que tinham vivenciado. Demos aos alunos a 

possibilidade de nos fazerem chegar esta avaliação de forma anónima, através de um 

documento deixado no nosso cacifo ou através de uma mensagem de correio eletrónico.  

Após a análise das apreciações dos alunos, que foram apresentadas por quase 50% 

dos estudantes inscritos na disciplina, foi possível chegar a algumas conclusões que já 

tivemos a oportunidade de apresentar anteriormente (Santos, 2011). Passaremos a referi-

las de forma breve. De uma forma geral os alunos consideraram a experiência positiva 

para a sua aprendizagem e concordaram com as classificações que foram atribuídas. 

Note-se que em 50% dos grupos houve lugar a diferenciação de classificações em 

função das avaliações que os alunos fizeram do investimento e colaboração dos seus 

colegas. Muito poucos alunos sugeriram voltar ao processo de atribuição de uma 

classificação idêntica para todos os membros do grupo, independentemente do esforço 

de cada um, preferindo claramente o modelo da aprendizagem cooperativa. Pelo menos 

um dos grupos decidiu no início do trabalho combinar as classificações que iriam 

atribuir após a entrega do mesmo, impedindo desta forma que diferenciação de notas 

pudesse ser realizada. Por fim, em termos de sugestões uma aluna sugeriu que se 

substituísse a avaliação intercalar a meio do semestre por uma reflexão sobre o 

funcionamento do grupo e do trabalho realizado, tendo esta mudança sido aceite 

porquanto fazia para nós mais sentido promover uma automonitorização do 

funcionamento do grupo de trabalho do que antecipar um momento que podia revestir-

se de alguma delicadeza. A mesma aluna sugeriu que a variação das classificações por 
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via do ajustamento introduzido pelas avaliações dos colegas fosse de alguma forma 

limitada para evitar discrepâncias entre os membros de um grupo que poderiam, nalguns 

casos, ser excessivas. Em termos genéricos podemos afirmar que esta primeira 

experiência correu bastante bem.  

Devemos, no entanto, salientar que um aluno discordou da classificação que 

obteve, que foi mais baixa do que a atribuída aos seus colegas. Para avaliar da 

pertinência dos seus argumentos decidimos falar pessoalmente com cada membro do 

grupo de trabalho com o objetivo de tentarmos reavaliar as causas que se encontravam 

na base da atribuição das apreciações que os alunos fizeram sobre o seu colega. Este 

processo permitiu detetar que no caso em questão o grupo não realizou nenhum 

exercício de avaliação do seu processo de trabalho, tendo deixado acumular tensões que 

posteriormente culminaram numa situação que poderia ter sido evitada. Neste caso, 

todavia, decidimos manter a classificação que tínhamos inicialmente atribuído.  

No semestre seguinte, na unidade curricular de Investigação Educacional, não 

houve lugar a um exame final. Tal como afirmámos anteriormente os grupos tinham que 

realizar dois trabalhos, não existindo componentes individuais de avaliação. O processo 

relativo à aprendizagem cooperativa, com as pequenas alterações que anteriormente 

fizemos referência, manteve-se idêntico. 

Após a conclusão deste primeiro ano de funcionamento da aprendizagem 

cooperativa fizemos um balanço globalmente positivo. O testemunho dos alunos que 

recolhemos e a nossa própria avaliação do processo permitiu-nos concluir que este 

modo de trabalho pedagógico possibilitava o envolvimento ativo dos estudantes no seu 

processo de aprendizagem, conduzindo a ganhos que não poderiam ser alcançados com 

métodos tradicionais de ensino.  

Ao longo dos anos seguintes circunscrevemos a utilização da aprendizagem 

cooperativa à unidade curricular de Investigação Educacional, uma decisão tomada 

tendo em conta o número muito elevado de estudantes inscritos nas disciplinas que 

lecionávamos e o elevado ratio professor-aluno que colocava problemas virtualmente 

inultrapassáveis à utilização deste modo de trabalho pedagógico.  

As caraterísticas centrais do modelo de aprendizagem cooperativa que usámos 

manteve-se inalterado, embora tivéssemos introduzido algumas pequenas modificações. 

A primeira consistiu em alterar a ficha de avaliação dos elementos do grupo de trabalho 
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que era entregue no final do semestre, que usava uma grelha categorial, de forma a 

incluir uma apreciação escrita sobre cada aluno. Esta opção permitiu-nos realizar uma 

avaliação muito mais elaborada e aprofundada do investimento de cada estudante e 

mesmo da própria dinâmica do grupo na medida em que nos possibilitou adicionar uma 

dimensão qualitativa à dimensão quantitativa que era até então prevalecente no nosso 

procedimento de diferenciação de classificações individuais. 

Embora não diretamente relacionado com o modelo de aprendizagem cooperativa, 

per se, passamos a disponibilizar aos alunos um trabalho realizado por um grupo do ano 

anterior, que tivéssemos considerado de boa qualidade, acompanhado de uma 

apreciação qualitativa, realizada por nós, baseada nos critérios de avaliação que tinham 

sido previamente apresentados. Esta estratégia foi considerada muito útil pelos grupos 

de trabalho porque permitia ter uma referência que permitia orientar, de uma forma mais 

específica, os esforços dos estudantes na persecução de um trabalho de qualidade.   

 

Conclusão 

A experiência de utilização de um modelo de aprendizagem cooperativa no 

âmbito de cursos de formação inicial de professores que descrevemos anteriormente 

pode ser considerada uma experiência, ainda em fase de evolução e aperfeiçoamento, 

que procura responder aos desafios do Processo de Bolonha e às exigências de uma 

nova profissionalidade docente, quer a nossa própria, enquanto docente do ensino 

superior, quer como formador de cursos de formação inicial de professores. O modo de 

trabalho pedagógico que utilizámos obriga a uma descentração do papel do professor no 

que respeita ao processo de ensino-aprendizagem, sem o relegar, todavia, para uma 

irrelevância periférica. Pelo contrário, a gestão de momentos educativos, a produção de 

materiais de apoio, o acompanhamento dos grupos de trabalho, entre outros, concede ao 

docente uma importância muito maior do que aquela que lhe estava reservada quando o 

ensino se centrava nele através de um discurso monológico que tem na aula magistral a 

sua expressão maior. 

É necessário que tomemos consciência de que este modelo tradicional se encontra 

esgotado. Não é somente a investigação que o comprova (Gardiner, 1998), mas é 

necessário igualmente tomar em linha de conta as caraterísticas das sociedades 

contemporâneas nas quais vivemos. O aumento da população escolar ao nível do ensino 
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superior veio aumentar a heterogeneidade dos estudantes que o frequentam, à 

semelhança do que já sucedeu nos ensinos básico e secundário (Formosinho, 2009b). 

Nem todos possuem as caraterísticas que lhes permitem tirar o melhor partido de um 

sistema que se encontra formatado para um determinado aluno dotado do capital social 

e cultural adequado a um ensino de elites, como sucedia outrora (ver Nunes, 1968).  

Por outro lado, a evolução que registou nas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) possibilitou o acesso a fontes de informação que até há pouco eram 

inimagináveis. Não é mais possível manter um tipo de ensino tradicional, que poderia 

ser compreensível numa época em que a palavra do docente e o material impresso 

esgotavam quase completamente as fontes de onde emanava o conhecimento, numa 

sociedade que vive submergida em informação e na qual o desafio consiste em 

desenvolver uma competência digital para saber lidar com as possibilidades que as TIC 

colocam à disposição dos cidadãos que as saibam aproveitar.  

Estas necessidades de mudança ao nível do ensino superior tornam-se ainda mais 

prementes quando nos situamos no campo da formação de professores. Com efeito, é 

chegado o tempo de refundar a formação inicial de professores. Como afirmou António 

Nóvoa (2006), numa conferência proferida por ocasião dos 20 anos da aprovação da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, 

As escolas de formação [de professores] estão, hoje, numa situação de 

grande fragilidade e não se vislumbra qualquer saída. Portugal tem de 

decidir se quer, ou não, apostar seriamente na qualificação dos seus 

professores. E isso implica um reforço dos conhecimentos disciplinares, mas 

também a aquisição de uma cultura profissional, no quadro de uma relação 

próxima com as realidades escolares concretas. 

 

 Esta refundação tem que implicar, necessariamente, uma profunda 

transformação nos métodos de ensino empregues nos cursos de formação de 

professores. Não é mais possível manter a situação paradoxal de formar professores 

usando metodologias tradicionais que já não dão mais respostas às necessidades que os 

tempos atuais reclamam e que se revelam, na prática, um obstáculo a uma reforma do 

ensino. 

 Deve referir-se, para concluir, que existem constrangimentos sérios quanto à 

adoção de modos de trabalho pedagógico como os que aqui descrevemos. O mais 

relevante prende-se com o ratio professor-aluno com que muitos professores se 
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defrontam e que, nalguns casos, inviabiliza totalmente qualquer possibilidade de 

evolução nos modos de trabalho pedagógico. Por outro lado, torna-se necessário 

desenvolver, sob o ponto de vista institucional, uma política de desenvolvimento à 

inovação pedagógica que, todos o sabemos, se encontra ausente na esmagadora maioria 

das instituições do ensino superior.  

   

Referências bibliográficas 

Andersen, W., Banerjee, U., Drennan, C., Elgin, S., Epstein, I., Handelsman, J., Hatfull,  

G., Losick, Ri., O’Dowd, D., Olivera, B., Strobel, S., Walker, G., & Warner, I. 

(2011). Changing the culture of science education at research universities. 

Science, 331, 152-153. 

Arends, R. (1995). Aprender a ensinar. Lisboa: McGraw-Hill. 

Artut, P. & Tarim, K. (2007). The effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary  

school teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 35, 129-141.  

Bessa, N. & Fontaine, A. M. (2002). Cooperar para aprender: Uma introdução à  

aprendizagem cooperativa. Porto: Asa.     

Cabral-Cardoso, C., Estêvão, C. & Silva, P. (2006). As competências transversais dos  

diplomados do ensino superior: Perspectiva dos empregadores e dos 

diplomados. Guimarães: TecMinho/Gabinete de Formação Contínua. 

Campos, B. P. (1995). A formação de professores em Portugal. Lisboa: Instituto de  

Inovação Educacional. 

Campos, B. P. (2002). Políticas de formação de profissionais de ensino em escolas  

autónomas. Porto: Afrontamento. 

Esteves, M. (2008). Para a excelência no ensino superior. Sísifo, 7, 101-110. 

Estrela, A. & Estrela, M. T. (1977). Perspectivas actuais sobre a formação de  

professores. Lisboa: Editorial Estampa. 

Felder, R. M. & Brent, R. (2007). Cooperative learning. In Patricia Ann Mabrouk (Ed.),  

Active Learning: Models from the Analytical Sciences (pp. 34-53). Washington, 

DC: American Chemical Society. 

Formosinho, J. (2009a). A academização da formação de professores. In João  

Formosinho (Coordenação), Formação de professores: Aprendizagem 

profissional e acção docente (pp. 73-92). Porto: Porto Editora. 

Formosinho, J. (2009b). Ser professor na escola de massas. In João  

Formosinho (Coordenação), Formação de professores: Aprendizagem 

profissional e acção docente (pp. 37-69). Porto: Porto Editora. 

Gardiner, L. F. (1998). Why we must change: The research evidence. Thought  

and Action, 14, 71-88-88. 

Gillies, R. & Boyle, M. (2011). Teachers’ reflections of cooperative learning (CL): A  

two-year follow-up. Teaching Education, 22, 63-78. 

 

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory  

into Practice, 38, 67-73. 

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2007). The state of cooperative learning in  

postsecondary and professional settings. Educational Psychology Review, 19, 

15-29. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2232



Jones, K. A. & Jones, J. L. (2008). Making cooperative learning work in the college  

classroom: An application of the ‘five pillars’ of cooperative learning to post- 

-secondary instruction. The Journal of Effective Teaching, 8, 61-76. 

Leite, C. & Ramos, K. (2009). Pedagogía universitaria: Una contribuición para  

la visibilidad de la dimensión pedagógico-didáctica de la docencia. In Blanca 

Arciga Zavala (Org.), Contextos, identidade y academia en la educación 

superior (pp. 89-114). México: Plaza y Valdés Editores. 

Mazur, E. (2009). Farewell, lecture? Science, 329, 50-51. 

Niza, S. (1997). Formação cooperada. Lisboa: Educa.  

Nóvoa, A. (2005). Evidentemente: Histórias da educação. Porto: Asa. 

Nóvoa, A. (2006). Comunicação apresentada no Debate Nacional sobre Educação,  

Assembleia da República, 22 de Maio de 2006 [On-line], 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/688/1/21181_AR_ca.pdf, 25/06/13. 

Nóvoa, A. (2009). Professores: Imagens de um futuro presente. Lisboa: Educa. 

Nunes, A. S. (1968). A população universitária portuguesa: Uma análise preliminar.  

Análise Social, VI, 295-385. 

Pinto, P. R. (2008). Formação pedagógica no ensino superior: O caso dos docentes  

médicos. Sísifo, 7, 111-124.  

Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of  

Engineering Education, 93, 223-231. 

Santos, P. J. (novembro, 2011). “There is no dark side in the moon, really. Matter of  

fact it's all dark”: A Universidade do Porto e a formação inicial de professores. 

Comunicação apresentada no Colóquio Internacional Educação em Línguas: 

Questões de identidade, docência e formação. FLUP, Porto. 

Schofer, E. & Meyer, J. (2005). The worldwide expansion of higher education in the  

twentieth century. American Sociological Review, 70, 898-920. 

Sibley, J. & Parmelee, D. (2008). Knowledge is no longer enough: Enhancing  

professional education with team-based learning. New Directions for Teaching 

and Learning, 116, 41-53. 

Shimazoe, J. & Aldrich, H. (2010). Group work can be gratifying: Understanding &  

overcoming resistance to cooperative learning. College Teaching, 58, 52-57. 

Veenman, S., van Benthum, Ni., Bootsma, D., van Dieran, J. & van der Kemp, N.  

(2002). Cooperative learning and teacher education. Teaching and Teacher 

Education, 18, 87-103. 

Vieira, F. (2009) (Org.). Transformar a pedagogia na universidade: Narrativas da  

prática. Santo Tirso: De Facto. 

Vieira, F., Silva, J. & Almeida, J. (2009). Transformar a pedagogia na  

universidade: Possibilidades e constrangimentos In Flávia Vieira (Org.), 

Transformar a pedagogia na universidade: Narrativas da prática (pp. 17-35). 

Santo Tirso: De Facto.  
    
    

 
 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2233

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/688/1/21181_AR_ca.pdf
macbook
Texto digitado
voltar



O PROGRAMA DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA E A EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS: NOVOS OLHARES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM EJA 

 

Regina Magna Bonifácio de Araújo 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

regina.magna@hotmail.com 

 

 
RESUMO: O presente texto contempla a experiência vivenciada no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, do subprojeto denominado Programa de 

Estímulo à Docência na Educação de Jovens e Adultos (PED/EJA), da Universidade 

Federal de Ouro Preto - UFOP e compartilha algumas reflexões sobre a importância deste 

projeto para a formação docente e para a Educação de Jovens e Adultos - EJA. A 

experiência foi acompanhada pela pesquisa “O perfil dos alunos e alunas atendidos pela 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, no município de Mariana – MG: do 
conhecimento à construção” com o propósito de conhecer a trajetória destes alunos, 

quantos são? De que gênero? De que faixa etária? Porque procuraram os cursos? Quais suas 

expectativas? Iniciado em 2011, este subprojeto atende todas as escolas que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos no município de Mariana-MG, acolhendo cerca de 1300 

alunos e alunas da EJA, 15 bolsistas da graduação e 03 supervisoras, professoras da rede 

municipal de ensino e que atuam como pedagogas nas escolas envolvidas com o projeto. 

 

 

Introdução 

Nas últimas duas décadas, muito se tem falado e escrito sobre a formação inicial e 

continuada de professores para a Educação Básica. No contexto das inúmeras reformas 

educacionais implantadas não apenas no Brasil, mas igualmente em vários países do 

mundo, esta formação tem sido discutida e avaliada, tendo em vista as mudanças 

significativas ocorridas nos processos produtivos, na organização do trabalho, nas 

comunicações e tecnologias, bem como nas políticas públicas. Todas essas mudanças 

vêm demandando uma formação diferenciada daquela que se praticava até o final do 

século passado, levando-se em consideração os fatores sociais, culturais, políticos e 

econômicos que constituem o contexto da estrutura social na qual os sujeitos estão 

inseridos. Neste cenário, ganha foco o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência-PIBID, implantado pela Capes/MEC.  

Com este texto pretendemos compartilhar a experiência do Subprojeto de 

Estímulo à Docência em EJA, o PIBID/PED-EJA
1
 da Universidade Federal de Ouro 

Preto, bem como os resultados da pesquisa “O perfil dos alunos e alunas atendidos 
                                                 
1
 O PIBID/PED-EJA, nome dado ao Programa de Estímulo à Docência em EJA na UFOP, é coordenado 

pela autora deste texto. 
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pela Educação de Jovens e Adultos – EJA, no município de Mariana – MG: do 

conhecimento à construção”. O PIBID vem se consolidando na busca de articulação 

entre os graduandos (Cursos de Licenciatura) e a escola de Educação Básica, 

representada pelos sistemas de ensino municipais e estaduais, em todo o território 

nacional, antecipando os vínculos entre licenciandos e comunidade escolar e 

promovendo experiências e saberes na vivência dos espaços educativos. Espera-se que 

este programa se transforme numa política de Estado, pois atualmente participam do 

PIBID 195 Instituições de Educação Superior de todo o país,  que desenvolvem 288 

projetos de iniciação à docência em aproximadamente 4 mil escolas públicas de 

Educação Básica e que envolve cerca de 49.321 bolsistas alunos das licenciaturas. Dada 

a importância deste projeto, algumas pesquisas surgem procurando investigar o impacto 

do PIBID na melhoria da qualidade da Educação Básica, dentre eles as de Wiebusch & 

Andrade (2012); Wiebusch & Ramos (2012); Santos et al (2011); Paredes & Guimarães 

(2012); Carvalho (2011). 

Os Editais publicados pela CAPES em 2010, 2011 e 2012 evidenciam esse 

crescente movimento, que compreendemos como de alcance político e social, o que tem 

oportunizado às instituições de educação superior, que ofertam cursos de Licenciatura, e 

no caso específico à UFOP, organizarem suas ações complementares na formação de 

seus alunos das diferentes licenciaturas por meio dos Projetos de Estímulo à Docência 

(PED-UFOP). Com o apoio dado pela Universidade – por parte da Reitoria e Pró-

reitoria de Graduação – foi criado o Setor PED-UFOP para fazer a gestão dos projetos, 

com uma infraestrutura que sustenta e acompanha a realização dos mesmos. Este 

programa representa hoje um dos maiores em número de alunos contemplados com 

bolsas na instituição, bem como em abrangência, pois o mesmo se insere na rede 

municipal e estadual das cidades de Ouro Preto e Mariana, em todos os segmentos da 

Educação Básica e na modalidade EJA.  

Os questionamentos sobre a formação de professores e a crescente desvalorização 

da profissão docente nos inquietam e nos mobilizam na busca de novos caminhos e 

sentidos que permitam a compreensão da prática educativa e a proposição de uma 

intervenção possível nos processos de formação docente. Enxergar a docência como 

uma escolha viável, acompanhá-la destes os primeiros semestres de formação e 

vivenciar situações que permitam aos alunos não apenas conhecer, mas mobilizar 
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conhecimentos e saberes  é o propósito da instituição ao participar do PIBID
2
. Mesmo 

com os problemas que nossas escolas públicas vivenciam nos dias atuais, o alunado tem 

entendido que esses espaços educativos se constituem como um campo profissional 

interessante, complexo e desafiador. Diante desses fatos, os projetos construídos pela 

equipe de professores da UFOP têm como propósito articular o nosso contexto com os 

principais objetivos apresentados pelo PIBID, que pretende 

incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação 

Básica; contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a 

integração entre a Educação Superior e a Educação Básica; inserir os 

licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação; contribuir 

para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura
3
 

 

Um conjunto de ações foi pensado e construído na articulação entre as cinco 

estratégias gerais que compõem o plano de trabalho na UFOP do PIBID-PED/EJA  e 

que apresentam como metas: 1) valorizar a licenciatura; 2) fortalecer as principais ações 

que já estão em andamento e proporcionar a construção de novas, a favor da promoção 

de experiências na docência por parte dos alunos; 3) estimular a iniciação à docência de 

bolsistas e não bolsistas na EJA; 4) levar em conta as experiências e o contexto de cada 

escola envolvida; 5) estruturar um plano para acompanhamento e avaliação do Projeto 

de Estímulo à Docência em EJA. 

Este subprojeto que integra o PIBID na UFOP envolve escolas públicas que atuam 

com a Educação de Jovens e Adultos - EJA, do município de Mariana- MG e alunos/as 

do curso de Pedagogia da UFOP. O projeto objetiva, em primeiro lugar, desenvolver a 

iniciação à docência de jovens e adultos, privilegiando a formação para o magistério 

nesta modalidade de ensino, no sistema público de educação, pois os alunos-bolsistas 

têm como tarefa integrar-se às turmas de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Além 

disto, terão oportunidade de vivenciar experiências metodológicas e práticas docentes 

de caráter interdisciplinar, pois o projeto conta com a colaboração dos bolsistas de 

outros cursos, como Letras, Nutrição e Farmácia, além do envolvimento de todas as 

áreas e segmentos da Educação Básica. Da mesma forma, a presença dos futuros 

                                                 
2
 Projeto Institucional para o PIBID-UFOP, 2010. 

      
3
 Portaria 260/2010/PIBID/CAPES, p. 03. 
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docentes e o trabalho integrado com as escolas visam contribuir para a elevação do 

padrão de qualidade da Educação Básica, em especial no trabalho com jovens e adultos. 

 

Estimular a iniciação à docência e considerar o contexto 

O Programa de Estímulo à Docência em EJA aqui apresentado está em 

consonância com os objetivos do PIBID, sem, no entanto, se afastar dos objetivos 

desenvolvidos ou em desenvolvimento em nossas licenciaturas. Em outras palavras, as 

experiências já adquiridas e a reflexão sobre as licenciaturas para reformulações e 

melhorias das ações – em especial, aquelas voltadas para o incentivo à docência em 

EJA, também se colocam com suas finalidades e objetivos (locais) a serem articulados 

aos objetivos mais amplos do PIBID. 

Este subprojeto envolveu, além das estratégias já expostas, a participação de 

vários atores. Na elaboração e implementação do projeto temos, primeiramente, o 

pessoal da Pró-reitoria de Graduação dando suporte pedagógico e técnico. Em um 

segundo momento, os coordenadores que estruturaram as bases para os processos de 

elaboração e implantação dos subprojetos nas escolas. Igualmente, toda a equipe do 

PIBID/PED-UFOP – ligado à Pró-reitoria de Graduação –, a secretária que lá atua, os 

coordenadores, os supervisores e os alunos bolsistas. Por último, mas não menos 

importante, o pessoal da comunidade escolar (pedagogas, professores e alunos), público 

que será igualmente afetado pelo projeto. 

Fazem parte deste subprojeto também ações e atividades de várias naturezas: 

contato com as escolas e a Secretaria Municipal de Educação do município favorecido; 

oficinas pedagógicas para supervisores e bolsistas; planejamentos específicos para cada 

área e para cada escola; organização de reuniões periódicas com bolsistas e supervisores 

para a discussão do andamento do projeto; elaboração de materiais pedagógicos; ações 

de pesquisa sobre os sujeitos da EJA e a produção de relatórios semestrais e anuais. 

A complexidade que envolve o PIBID-PED/EJA, como se pode notar, não é 

pequena. Nossas ações têm a função de, por um lado, monitorar e avaliar o subprojeto e, 

por outro, produzir reflexões, promovendo espaços para discussão acerca das mesmas e 

construir textos analíticos sobre todo o processo, como também sobre os resultados 

alcançados. As ações de acompanhamento e avaliação se fazem necessárias para que 

possamos realizar exames regulares em relação à execução do projeto, procurando 
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refletir se as ações e atitudes estão ajudando a alcançar os objetivos estabelecidos e os 

resultados esperados e se as verbas estão sendo adequadamente empregadas. Com isso, 

esperamos rever ações e atitudes na direção de melhorar nossas propostas de formação 

inicial para a docência em EJA. As avaliações realizadas ao longo do desenvolvimento 

do projeto, bem como a avaliação final, como continuidade do processo de 

acompanhamento, nos ajudará a analisar se nosso subprojeto foi eficaz, produzindo os 

efeitos desejados e planejados por seus atores e se foi efetivo, ou seja, se os efeitos 

alcançados permaneceram mesmo após o término do projeto. A produção de textos, 

pelos bolsistas e coordenação, terá como função divulgar para a comunidade acadêmica 

nossos esforços, buscando com isso contribuir com a produção científica em torno do 

incentivo à docência em EJA. 

A proposta desenvolvida com esses alunos e alunas, bolsistas do PIBID, é 

acompanhada pela coordenadora deste projeto e pelos professores supervisores nas 

escolas públicas convidadas, que são as pedagogas selecionadas para este 

acompanhamento. O trabalho dos alunos bolsistas demanda doze horas semanais de 

dedicação às ações do PIBID/PED-EJA, sem prejuízo das atividades discentes 

regulares, num trabalho integrado com a coordenadora e as supervisoras. 

Os interesses de formação propagados no curso de Pedagogia e demais 

licenciaturas em relação à atenção que deve ser dada à educação de jovens e adultos 

aliam-se aos interesses presentes no PIBID/PED-UFOP, ou seja, o de valorizar as 

licenciaturas; estimular uma boa e planejada iniciação à docência; conhecer bem o 

contexto escolar; acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos envolvidos, bem como 

do projeto. Além de guardarem proximidade com o proposto pelo PIBID, como 

objetivos orientadores, que podem ser descritos: “incentivar a formação de docentes em 

nível superior para a Educação Básica; contribuir para a valorização do magistério; 

elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre a Educação Superior e a Educação Básica; inserir os 

licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação; contribuir para a 

articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura”
 4

. Como desdobramento e 

                                                 
4

 Portaria 260/2010/PIBID/CAPES, p. 03.  
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consequência desses interesses comuns, nossos objetivos podem ser descritos da 

seguinte maneira: 

1. Preparar os alunos de Licenciatura em Pedagogia para o exercício da prática 

pedagógica com jovens e adultos, em ações interdisciplinares com bolsistas de outros 

cursos da UFOP; 

2. Orientar os bolsistas na direção de se tornarem agentes multiplicadores a favor 

de uma prática pedagógica consciente e planejada, na própria área e com o trabalho com 

jovens e adultos, como também nas outras áreas envolvidas com o PIBID/PED-UFOP; 

3. Estimular o maior número possível de alunos a atuarem na educação de jovens 

e adultos; 

4. Produzir e registrar conhecimentos em torno da educação de jovens e adultos, 

promovendo futuros avanços em torno do tema. 

 

Um novo olhar para uma antiga realidade 

O foco que este subprojeto de Pedagogia pretende dar à EJA parte do princípio e 

do reconhecimento de que a educação possibilita ao individuo jovem e adulto retomar 

seu potencial, desenvolver suas habilidades, confirmar competências adquiridas na 

educação extra-escolar e na própria vida, com vistas a uma inserção mais efetiva na 

sociedade e um domínio em nível técnico e profissional mais qualificado. A Educação 

de Jovens e Adultos representa, enquanto modalidade da Educação Básica, uma 

possibilidade que pode efetivar um caminho, por meio do desenvolvimento de todas as 

pessoas, de todas as idades. Planejar esse processo é uma grande responsabilidade social 

e educacional, cabendo a toda comunidade educativa e, em especial ao professor, o 

papel de mediar o conhecimento, para que todos possam ter uma base sólida de 

formação. 

Ao conferirmos os dados estatísticos do analfabetismo, apresentado pelo IBGE, 

no censo de 2010, ainda nos deparamos com um quadro que, embora reflita uma 

redução do índice de pessoas analfabetas no país, ainda é preocupante: 
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Na Região Sudeste, a situação se apresenta um pouco melhor, mas ainda 

denunciadora da pouca atenção que damos à educação, em especial à educação das 

pessoas jovens e adultas, o que pode ser confirmado no quadro abaixo, que destaca o 

índice de analfabetismo por faixa etária. Mais de oito milhões de brasileiros, à margem 

do processo educativo, representam o pouco valor dado à educação de uma maneira 

geral pelo poder público e nos mobiliza ao compromisso para com a EJA e com a 

formação da docência para esta modalidade de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O subprojeto PIBID-PED/EJA se organizou pensando em cada jovem e adulto do 

município de Mariana, que retorna à escola, propondo desenvolver ações e atividades 
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que devem se articular com aquelas que estão previstas no projeto pedagógico de cada 

instituição. Essas ações e atividades, orientadas a partir das cinco estratégias gerais, já 

apresentadas na introdução deste texto, levam em consideração, também, as 

especificidades desses sujeitos para os quais elas se voltam, considerando quem são, 

suas histórias de vida, trajetórias e necessidades.  

Atualmente, Mariana possui cerca de 54.179 habitantes, dados estimados em 2010 

e um número significativo de instituições de ensino, sendo 34 Pré-escolas, 40 escolas de 

Ensino Fundamental, 09 de Ensino Médio e 07 de Ensino Superior. Mesmo 

apresentando um dos menores índices de analfabetismo do país, cerca de 1% da 

população, a cada dia aumenta a matrícula na EJA em escolas da rede municipal, com a 

presença daqueles que não puderam freqüentar a escola ou mesmo que fracassaram no 

ensino regular, por freqüentes retenções ou evasão.  

É para esta realidade que este subprojeto busca construir suas primeiras 

discussões e ações, reconhecendo a desatenção dada a esta modalidade de ensino, e que 

é procurada pelos “mais pobres, os extratos mais baixos da hierarquia social, os 

afrodescendentes, aqueles que vivem nas zonas rurais e nas periferias dos grandes 

centros urbanos” (HADADD, 2000). 

 

A prática do PIBID-PED/EJA 

Buscamos no processo seletivo priorizar a participação, como bolsistas, de alunos 

e alunas que estavam cursando a Pedagogia, dando preferência àqueles que tinham por 

cursar, no mínimo, três períodos e que poderiam contribuir como multiplicadores em 

relação aos outros alunos que não participavam como bolsistas, podendo se integrar ao 

projeto antes mesmo da realização do estágio supervisionado ou em seu início. A ação 

estratégica, nesse sentido, dividiu-se em três passos: 1º) como bolsistas PIBID, inseri-

los na realidade escolar antes de fazerem seus estágios ou no início dos mesmos; 2º) 

fazer com que os bolsistas sejam catalisadores, multiplicadores e disseminadores da 

importância e riqueza de se exercer a docência na EJA; 3º) como alunos das disciplinas 

de estágio, e não mais como bolsistas, ter a vivência docente em sala de aula da EJA 

com maior autonomia e segurança. Acreditamos que com o devido acompanhamento e 

supervisão, com a chance de conviverem com professores experientes e de aprenderem 

com eles, com a participação na elaboração de propostas de ensino,  o estágio deixará de 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2241



ser apenas o único momento de experimentação da prática docente na EJA, para se 

transformar em um momento de grande contribuição em suas formações. Além disso, 

por meio de eventos abertos à comunidade (seminários, reuniões, relatos de 

experiência), buscamos promover o compartilhamento de experiências vividas pelos 

coordenadores, supervisores e bolsistas entre si e com os demais estudantes e que não 

participam diretamente do PIBID/PED-UFOP como um todo. 

Acreditamos que o nosso papel como formador não é produzir conhecimento na 

Universidade para implementá-lo nas escolas de Educação Básica, desconsiderando os 

saberes e as experiências dos professores e alunos que nelas se encontram. Entendemos 

que a realidade é diversa, multifacetada e que cada unidade escolar que atua com a EJA 

tem de vencer seus próprios desafios por meio de diferentes formas de ação a serem 

consideradas. Nossa meta é constituir um espaço de colaboração no qual cada esfera – 

formação inicial para a docência, trabalho com a comunidade escolar, as práticas de 

pesquisa – possa oferecer sua contribuição e proporcionar elementos para o crescimento 

de todos. Nesta perspectiva o subprojeto PIBID-PED/EJA foi pensado. 

Na construção desse plano de trabalho foi previsto uma sondagem inicial junto 

aos alunos da EJA visando a identificação de seu perfil, o conhecimento de sua 

realidade, dos motivos que os levaram a deixar a escola ou mesmo de nunca nela entrar, 

das causas do retorno aos estudos e dos pontos conflitantes e obstáculos encontrados  na 

aprendizagem em todas as áreas.  

No município de Mariana participam do subprojeto PIBID-PED/EJA as escolas 

municipais, no quadro abaixo relacionadas, num total de 1302 alunos. 

 

Nome e endereço das 
escolas da rede pública de 
Educação Básica (listar 
todas participantes do 
subprojeto institucional)  

Nº de alunos 
matriculados na escola 
considerando apenas o 
Nível de Licenciatura em 
EJA  

Último IDEB  
(2009)  

Nome: E. M. Monsenhor 

Cota 

507 (a e b) 4,9 / 4,5 

Nome: E. M. Wilson 

Pimenta 

172 (a) 3,1 

Nome: Centro Educacional 

Municipal Padre Avelar – 

CEMPA 

623 (a e b) 4,6 / 4,2 
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Uma das principais marcas da comunidade atendida pela EJA é a diversidade: de 

idades, de experiências, de expectativas. Entretanto, muitas das histórias de vida destes 

sujeitos apresentam alguns traços em comum, em especial, as marcas da exclusão e das 

dificuldades de realizar ou mesmo de concluir os estudos na idade regular. 

Os dados que apresentaremos a seguir, coletados pelos bolsistas do PIBID-

PED/EJA, na fase inicial de sondagem, mostram um pouco deste perfil. 

Responderam ao questionário de sondagem 509 alunos, sendo que destes a 

maioria, ou seja, 53%  possuem idade entre 18 e 30 anos. Uma pequena parcela, embora 

significativa e que representa 13% dos alunos entrevistados, possuem mais que 41 anos, 

conforme ilustrado no gráfico acima. O que confirma a “juvenilização” (CARRANO, 2007) 

das classes da EJA, também neste município, fenômeno que se repete em todo país. 

 Temos ainda outros aspectos que compõem a diversidade dos alunos e alunas da 

EJA, além das diferenças quanto à idade. No total de alunos que freqüentam as classes 

de EJA 53% são mulheres e 47% são homens, conforme o gráfico abaixo. É interessante 

o fato de termos um número significativo de homens, quando até poucos anos atrás as 

classes de EJA eram de maioria feminina. Para Souza & Fonseca (2009),  

as mulheres tem-se constituído um público específico da Educação de 

Pessoas Jovens e Adultas - EJA, seja pela maior amplitude da experiência 

feminina de não acesso à educação, seja pela sua maior inserção em projetos 

de escolarização, que passam a atender mulheres em sua grande maioria, 

mais adaptáveis que parecem ser aos rituais e à disciplina da vida escolar.  

(p.02).  

 

Além das informações sobre série/ano que estudam e tempo médio que os alunos 

freqüentam a EJA, os questionários trazem os motivos de abandono e retorno à escola. 

A maioria destes alunos já esteve numa escola regular e alguns já freqüentaram classes 

17% 

41% 12% 

16% 

13% 

1% 

IDADE 

Menos de 18 anos

de 18 a 25 anos

de 25 a 30 anos

de 30 a 40 anos

mais de 40

Sem resposta
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de EJA em outras instituições. O motivo principal que levou estes jovens e adultos a 

abandonarem os estudos está relacionado ao fato de que as famílias precisam de ajuda, 

em algumas situações com o “serviço da roça”, e eles tinham que trabalhar para ajudar 

nas despesas (92%), sendo que alguns alegam responsabilidades familiares, como 

cuidar dos filhos (3%) e outros nunca foram à escola porque ninguém obrigava (1%). 

“Para aprender a ler, escrever e ajudar os filhos com as atividades escolares”, 

“para reparar o tempo perdido”, ou “para manter-se no emprego” ou mesmo “para 

conseguir um emprego” foram os principais motivos que levaram esses mesmos alunos 

de volta aos estudos. Cerca de 25% indicam o desenvolvimento pessoal e a vontade de 

aprender como o fator que os fizeram retornar à escola. Entretanto, o trabalho é um 

importante fator de motivação para este retorno, ou seja, cerca de 47% destes jovens e 

adultos afirmaram que pretendem conseguir um emprego ou buscam uma melhor 

qualificação profissional. 

Estes dados iniciais coletados para este subprojeto foram utilizados, juntamente 

com outras respostas do questionário, como orientadores para a construção de cada ação 

nas escolas participantes.  Com este conhecimento propomos considerar, para nortear as 

ações palnejadas, a estrutura e o funcionamento da EJA nessas escolas, a organização 

das turmas, a organização da aprendizagem e sua progressão ao longo do ensino 

fundamental, a seleção de temas e conteúdos de aprendizagem e a forma como as 

relações interpessoais se estabelecem dentro da escola e as condições de permanência 

dos mesmos nas escolas.  

Após este levantamento, iniciamos a compreensão  da demanda específica de cada 

escola, por meio de conversas com a coordenação pedagógica, reuniões com os 

professores e com os alunos. A partir daí foram construídas e implementadas ações 

estratégicas com o objetivo de promover e incentivar a prática docente
5
 de nossos 

licenciandos, o aprimoramento dos coordenadores, supervisores e dos professores das 

escolas diretamente envolvidos
6
 e, por consequência, a busca da melhoria da qualidade 

da educação dos jovens e adultos na região. 

                                                 
5
 Prática docente, neste contexto, entendida como toda a vivência que o espaço escolar pode oferecer como: o 

acompanhamento de aulas, a participação em Conselhos de Classe, as reuniões de professores e pais, a 

construção do Projeto Político Pedagógico,, etc., sem que esta participação implique atividades de 

substituição do professor de classe ou eventuais carências de pessoal nas escolas. 
6
 Ao longo desses dois anos de PIBID/PED-UFOP, observamos que precisamos também formar melhor 

aquele que forma. Tanto os coordenadores como os supervisores apontaram a necessidade de se 
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A construção dos planos de trabalho, incluindo a montagem conjunta de um 

cronograma de atividades foi desenvolvida em cada uma das escolas, respeitando suas 

realidades e especificidades. Essa construção aconteceu em conjunto com os professores 

supervisores de cada instituição e é retomada periodicamente, no início de cada 

semestre letivo. Assim, alguns projetos foram desenvolvidos nesses dois anos de 

atuação: 

Escolas  Projetos  Segmentos 
atendido  na EJA 

E. M. Monsenhor Cota  Alfabetização por meio das 

Mídias Digitais  

1º Segmento do 

Ensino Fundamental 

na EJA 

Wilson Pimenta  1. Curso de Inglês 

2. Cultura em debate 

3. Círculo de Cultura  

Todos os segmentos 

da EJA 

 

Centro Educacional 

Municipal Padre 

Avelar – CEMPA I  

1. Projeto Alfabetizando 

2. Projeto Filosofando  

1. 1º Segmento do 

Ensino Fundamental 

na EJA  

2. Ensino Médio-EJA 

CEMPA II  Escrever para Aprender  2º Segmento do 

Ensino Fundamental 

na EJA 

 Além do desenvolvimento desses projetos, incentivamos, juntamente com as 

supervisoras nas escolas, a participação dos bolsistas em atividades do cotidiano escolar 

e, sobretudo, no acompanhamento das práticas pedagógicas com jovens e adultos, em 

conformidade com os planos de trabalhos e a realidade de cada unidade escolar. 

                                                                                                                                               
aperfeiçoarem em questões relacionadas à formação de professores para EJA, ao planejamento, às 

metodologias, ao currículo e à avaliação nesta modalidade de ensino.  

47% 

53% 

0% 

Gênero 

Masculino

Feminino

Sem Resposta
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 Para o acompanhamento das ações e atividades planejadas, promovemos 

encontros semanais entre bolsistas, coordenadora do subprojeto, bem como encontros 

quinzenais com os professores supervisores. O objetivo desses encontros é o de refletir 

em conjunto sobre o encaminhamento de cada projeto e das suas ações, bem como 

operar alterações e retificações sempre que necessárias. Parte deste tempo é empregado 

na formação continuada dos integrantes da equipe por meio de leitura e discussão de 

textos e da legislação nacional, estadual e municipal referentes à EJA. 

A Constituição Federal de 1988 e a LDB/1996, conferem aos municípios a 

responsabilidade do Ensino Fundamental e estabelecem que aos sistemas de ensino 

cabem assegurar gratuitamente aos jovens e adultos, que não puderam efetuar os 

estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 

características dos alunos, seus interesses, condições de vida e de trabalho. Também 

cabem a esses sistemas de ensino, viabilizar e estimular o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre os diversos 

setores das esferas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federal. 

Esperamos com as ações do PIBID-PED/EJA contribuir com o município de 

Mariana, bem como com os demais municípios do entorno e que integram a Região dos 

Inconfidentes em Minas Gerais, e com as unidades de ensino que recebem nossos 

bolsistas, na tarefa de auxiliar na promoção do acesso à cidadania  e o despertar do 

interesse pela elevação da escolaridade e do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica. 
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RESUMO: Este artigo apresenta reflexões sobre os avanços possíveis na didática a partir 

da incorporação, pela escola, de práticas sociais usualmente não escolares. Inicio 

argumentando em favor de uma didática inovadora, comprometida com os fins da educação 

democrática e emancipadora. Exponho dois exemplos (dados empíricos de pesquisa) em 

que ocorrem incorporações de práticas sociais das crianças, na escola, mostrando a 

diferença entre a reprodução de costumes e o papel da didática como instrumento de 

mediação da educação. Assim, aponto a incorporação de práticas sociais não escolares 

como um dos elementos para a reflexão e a elaboração de conhecimentos no campo da 

didática. A pesquisa de origem, realizada em anos iniciais do ensino fundamental, no Brasil, 

por três anos, enfocou formas de produção e reprodução do ensino e de práticas sociais das 

crianças em suas interações na escola. No caso, o brincar, ao ser incorporado ao ensino, 

modificava o ensino e o próprio brincar. O olhar, então, estendeu-se para a compreensão de 

outras práticas sociais não exclusivamente escolares, como a linguagem, o uso da atenção 

pelas crianças, entre outras. É deste recorte que o presente artigo estabelece os objetos da 

didática e das práticas sociais como temas para a reflexão pedagógica.  
 

 

Introdução 

Este artigo tem por objetivo apresentar reflexões e problematizar sobre os avanços 

possíveis na didática a partir da incorporação, pela escola, de práticas sociais 

usualmente não escolares. Para tanto, apresento um breve histórico da didática como 

campo de estudos e argumento em favor de uma didática inovadora comprometida com 

os fins da educação democrática e emancipadora. Em seguida, faço a exposição de dois 

exemplos, dados empíricos de pesquisa, em que ocorrem incorporações de práticas 

sociais das crianças, na escola, mostrando a diferença entre a simples reprodução de 

costumes e o papel da didática como instrumento de mediação da educação. Neste 

sentido, aponto a incorporação de práticas sociais não escolares como um dos elementos 

para a reflexão, a criatividade e a elaboração de conhecimentos no campo da didática.  

Vale ressaltar que este estudo trata do ensino em anos iniciais da educação 

fundamental, e deriva de pesquisa realizada por três anos, sobre o brincar como prática 

social em suas articulações com o ensino. Na pesquisa de origem foi possível observar e 

analisar formas de produção e reprodução do ensino e de práticas sociais das crianças 

em suas interações no espaço escolar. No caso, o brincar, ao ser incorporado ao ensino, 
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modificava o ensino e o próprio brincar. O olhar, então, estendeu-se para a compreensão 

mais generalizada frente a outras práticas sociais não escolares, como o uso da 

linguagem, as interações guiadas pela atenção das crianças, entre outras. Embora as 

crianças brinquem, usem linguagem e  atenção dentro e fora de situações  pedagógicas, 

as formas de estarem no mundo quando em situações de maior espontaneidade podem 

diferir das situações formais e de controle do/a  professor/a. É deste recorte que trata o 

presente artigo, ao estabelecer os objetos da didática e das práticas sociais como tema 

para a reflexão pedagógica. 

Os estudos na área da didática percorreram, desde a Didática Magna de Comenius 

até hoje, diferentes significados, preocupações e embasamentos teórico-metodológicos. 

Do século XVII ao princípio do século XIX a Didática voltava-se especialmente sobre 

os fins da educação e os conteúdos culturais necessários para a formação (Oliveira e 

André; 1997). Do século XIX até meados do século XX, prevalecem, aos poucos, os 

estudos dos métodos e técnicas do ensino, o caráter experimental na pesquisa e a 

substituição de métodos verbais por métodos ativos, em consonância com o 

escolanovismo (Oliveira e André; 1997). 

O campo da didática, como centralizador da atividade docente, como expressão 

concreta na prática das preocupações e estudos relacionados às teorias e ao debate 

educacional, constituiu-se nas décadas de 1960-1970 sobre aportes psicológicos e 

tecnicistas para, na década de 1980, realizar a crítica e a elaboração de uma perspectiva 

com um compromisso social democrático até o diálogo contemporâneo com as questões 

prioritariamente culturais colocadas pela pós-modernidade. De acordo com Monteiro 

Silva (2002; p.188), nas décadas de 1960 e 1970 “ ... a grande ênfase pedagógica estava 

localizada mais no resultado da aprendizagem do que no processo.”  

A abordagem tecnicista, no Brasil, entendida como didática instrumental, 

mostrou-se em conformidade com uma proposição controladora do sistema educacional, 

onde especialistas organizavam o ensino e os professores e professoras deveriam 

dominar as técnicas de execução e de implementação, em uma perspectiva de 

neutralidade política na atividade pedagógica.  

A crítica dos educadores da área na década de 1980 trouxe novos elementos e, 

segundo Monteiro Silva (2002; p. 190): “A proposta era que esse corpo de 

conhecimento passasse a ser visto e analisado tendo como parâmetro o papel da 
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educação na sociedade e suas múltiplas determinações.” A didática, no Brasil, ganhou 

fórum singular de discussão com o I Seminário Didática em Questão no Rio de Janeiro 

(1982) e posteriormente com o ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e Prática de 

Ensino). O caráter instrumental da didática da década de 1970 viu-se questionado com a 

perspectiva da elaboração de uma didática fundamental. 

Em consonância com as pesquisas na área da educação em geral, a pesquisa em 

didática na década de 1980 e início dos anos 90 é fortemente marcada pela etnografia, 

pela investigação do cotidiano da escola, de tal modo que a prática ganha importância 

como objeto de estudo nas diferentes abordagens no campo da educação (Monteiro 

Silva, 2002; p.191). No período entre 1996 e 1999, nos trabalhos apresentados no 

ENDIPE, segundo Pimenta (2002; p.39), a pesquisa de tipo etnográfica ocupa menor 

espaço e há “um crescimento significativo das pesquisas que consideram a prática numa 

perspectiva compreensiva que possibilite uma interlocução crítica com as teorias 

elaboradas, apontando para o abandono da perspectiva explicativa da didática.” 

A pós-modernidade propõe uma série de novas questões, estabelecendo, segundo 

Candau (2002; p.153), “uma visão mais rica, complexa e abrangente das relações entre 

cultura, conhecimento e poder.” Esta perspectiva não é vista, no entanto, sem reservas. 

As categorias culturais de diversidade e relativização da realidade devem estar 

ponderadas por análises sociais, políticas e econômicas da sociedade de modo que não 

se configurem estudos autorreferentes. A agenda atual mantém, portanto, o pressuposto 

de uma pedagogia crítica e democrática, incorporando os novos elementos presentes na 

pós-modernidade.  

Assim, se trata de trabalhar as possíveis articulações e de, sem negar o horizonte 

emancipador da perspectiva crítica, incorporar novas questões que emergem da 

perspectiva pós-moderna, como as relativas à subjetividade, à diferença, à construção de 

identidades, à diversidade cultural, à relação saber-poder, às questões étnicas, de gênero 

e sexualidade etc. A categoria cultura é, sem dúvida, central nesta perspectiva. (Candau, 

2002; p.153) 

O campo da didática considera a prática na escola, e, aos poucos, outras práticas 

educacionais inclusive fora da escola (movimentos sociais, por exemplo), a perspectiva 

crítica reafirmando os fins da educação pública, democrática e emancipadora, e os 

novos elementos descritivos de uma sociedade pluralista expressos nas abordagens 
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culturalistas. 

O que define, no entanto, o objeto da didática? Diferentes autores propõem, 

sempre a partir do fenômeno do ensino, o recorte do objeto da didática, contemplando 

em maior ou menor grau a dimensão técnica ou social. Para Ghirardelli Jr. (2002 p.10) 

“Assim, a didática seria o campo que se informa através das ‘disciplinas básicas’ de 

modo a estabelecer a organização e otimização dos processos de ensino-aprendizagem”.  

Segundo Oliveira (1997; p.78) “A reflexão sobre tais questões, com base no 

estudo sistematizado na área; com base no estudo da teoria da prática pedagógica, 

evidencia a reafirmação do fenômeno do ensino – processo de educação intencional 

sistematizada escolar-como o objeto de estudo da didática.”  

Diante das aproximações propostas pelos autores citados, apresento mais uma 

definição, a meu ver com maior amplitude quanto aos espaços e questões sociais 

contemporâneas, e, neste sentido, mais afinada com o presente estudo. Para Pimenta 

(2002; p. 68), “...o ensino compreendido como prática social constitui o campo de 

estudos da didática.”, segundo a autora, uma prática social concreta. 

A definição do objeto da didática proposto por Pimenta (2002) está próxima à 

perspectiva teórica que venho elaborando, de compreender os movimentos de 

reprodução/criação na prática pedagógica. Portanto, o ensino é o objeto de estudo da 

didática, como prática social específica, com finalidade própria, motivações próprias, e 

formas de realização, técnica e metodologias próprias também. Finalidade, motivações e 

formas de realização no campo da didática têm especificidades em cada contexto e 

atores envolvidos. Isto não significa, no entanto, descaracterizar-se de seus elementos 

fundadores em cada novo contexto, não significa render-se às práticas sociais da cultura 

em que se insere sem trazer a esta cultura o conteúdo essencial do ensino, ou seja, o 

acesso à cultura letrada e à produção cultural nas diferentes linguagens em uma 

perspectiva multicultural.  

Globalização, pós-modernidade, multirreferências, inclusão, são temas tratados 

nos diversos campos das ciências humanas. Tais conceitos impõem desafios 

fundamentais ao ensino. Frente à diversidade cultural e à facilidade de acesso à 

informação por muitos meios não escolares, qual o papel da escola? É desejável que o 

ensino formal se imponha aos conhecimentos prévios das crianças/alunos de diferentes 

meios socioculturais? Se, noutra perspectiva, a regra for apenas a incorporação das 
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práticas sociais prévias vividas por estas crianças/alunos, para que a escola? Estas 

reflexões levam, portanto, ao entendimento de que há um espaço de ação importante 

entre a completa negação da vida não escolar das crianças/alunos e a simples 

reprodução deste modo de viver como elemento da didática. 

O acesso à escola é um direito historicamente adquirido, por meio de embates e 

negociações, compreendido como direito fundamental. Assegurar qualidade à educação 

é indissociável à garantia deste direito. O direito a uma educação de qualidade expressa-

se em dois eixos: o primeiro, relacionado ao vir a ser, à aquisição de instrumentos e 

conhecimentos para a participação plena, na vida adulta, como cidadão. O segundo 

refere-se à vida presente das crianças, ou seja, a escola é um dos espaços onde as 

crianças vivem sua infância. Portanto, as dimensões do cuidado e do viver cotidiano 

também estão presentes nos pressupostos da educação formal. Não se trata apenas de 

formar cidadãos, mas trata-se, sobretudo, de qualificar o tempo presente de vida.  

A didática como instrumento do ensino compõe boa parte do tempo vivido na 

escola, nas mediações em sala de aula. Neste sentido, cabe pensá-la por princípios de 

inclusão, de respeito às diferentes formas de organização cultural, de criatividade e 

imaginação, da qualificação nas interações cotidianas. Compreender sua dupla 

composição, como constituinte da formação humana e como organizadora da vida 

presente durante as aulas, afirma a finalidade educativa da prática docente.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a educação tem por finalidade o acesso 

e a apropriação do conhecimento letrado e da produção cultural (esportes, artes, 

ciências, lazer e tecnologia) pelas crianças/alunos e também a inserção intencional na 

vida social por meio de cuidados e interações que lhe dão significado; a socialização. 

Diante da realidade social heterogênea, tais finalidades (letramento, acesso cultural e 

socialização) situam-se na perspectiva multicultural, “como campo de idéias voltado à 

valorização da diversidade cultural e ao desafio a preconceitos “(Canen, 2005,p.191). 

Para as crianças, os anos inciais são um princípio de participação na vida mais coletiva, 

como definiria Arendt (1982), numa dimensão entre o público e o privado.  

A didática, por outro lado, é uma parte deste contexto que é a vida na escola, 

refere-se à operacionalização dos princípios, pressupostos e, sobretudo, da finalidade 

educativa nas mediações do ensino. “Como ensinar” abrange escolhas teórico-

metodológicas, envolve escolhas de metodologias de ensino específicas para cada caso, 
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envolve as formas de dialogar com os alunos, a escolha das palavras e as formas de 

moldá-las, as formas como a atenção é “distribuída” durante o tempo do ensino, refere-

se ainda ao uso do tempo e do espaço onde ocorre tal ensino, os modos como os alunos 

agrupam-se (ou não) neste processo, envolve a “organização” de vez e voz para cada 

um dos sujeitos envolvidos na situação de ensino/aprendizagem. Refere-se, ainda, à 

valorização de determinados conhecimentos curriculares e as considerações que são 

estabelecidas entre este conhecimento e outros saberes. A didática refere-se, inclusive, 

aos vínculos com o conhecimento, com as crianças, e com a escola, que o professor 

revela ao ensinar. 

A didática em ação é o resultado dinâmico que combina a visão de mundo, de ser 

social, de sociedade de cada professor, em suas interações com um contexto 

determinado, caracterizado pelo sistema (ou rede) e nível de ensino, a escola específica, 

a comunidade, a turma, as condições materiais objetivas específicas no tempo e espaço 

historicamente vividos. Assim, é pertinente a proposição de que as práticas sociais das 

crianças, aquelas usualmente não escolares, mas que as crianças trazem à vida escolar, 

dialoguem com a didática de modo a enriquecê-la, assegurando a finalidade educativa 

de formação humana e de socialização. 

 

Método 

Durante três anos, com frequência ora quinzenal, ora mensal, a pesquisadora e a 

equipe pedagógica constituíram um grupo de estudos sobre o cotidiano da prática 

pedagógica do próprio grupo.  Este grupo elaborou a investigação aqui apresentada, ao 

objetivar compreender a brinquedoteca na prática pedagógica como um tema “guarda-

chuva”, e disto especificar questões de investigação. Neste texto destaco a questão de 

como avançar no ensino conhecendo a manifestação das crianças em suas práticas 

sociais “espontâneas”. Aos poucos, estabeleceu-se a rotina da observação das crianças 

em situações “espontâneas” na brinquedoteca, e a comparação entre o modo de ser das 

crianças nestas situações e em sala de aula. De tal modo que, as análises e resultados, 

possibilitaram aos/às professores/as experimentarem novas formas de comunicação e 

interação em sala de aula. Tais formas novas, uma vez que incorporavam o modo de ser 

e de se expressar das crianças, diminuíram ações disciplinares que teriam por objetivo 

adequar o comportamento das crianças ao que os/as professores/as antes entendiam 
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como “desvios” de atenção, de “seriedade”, de disposição para submeterem-se ao 

ensino. Ou seja, alguns comportamentos antes entendidos como obstáculos à 

aprendizagem e ao grupo, tomaram novos significados e puderam conviver sem prejuízo 

às relações educativas. Embora não se possa generalizar de que toda a geração de 

crianças lide de uma ou outra forma com sua atenção, por exemplo, o foco da pesquisa 

não está nas crianças, mas na didática, na possibilidade de enriquecer os processos 

didáticos com a ressignificação de comportamentos “espontâneos”  das crianças de uma 

turma específica, seu  modo de ser, de estar no mundo. 

Como decorrência deste processo, o olhar voltou-se a perceber que a presença do 

modo de ser das crianças, este mais espontâneo que se manifesta no tempo livre 

principalmente, sempre está a causar reações na vida escolar. Discorro, então, neste 

texto, sobre diferentes exemplos que buscam responder à questão sobre as 

possibilidades de avanço da didática a partir da incorporação destes modos de estar no 

mundo das crianças. 

A pesquisa que dá origem a este texto teve base em uma abordagem qualitativa, 

que se aproxima da pesquisa ação nos termos apresentados por Serrano (1994,  p. 94) 

“un proceso circular de investigatión y analisis de la realidad, en el que partiendo de los 

problemas prácticos y de la óptica de quien los vive procedemos una reflexión y 

actuación problemática com objeto de mejorarla, implicando en el proceso a los que 

viven el problema, quienes se convierten en autores de la investigatión.”  Neste sentido,  

pesquisadora e equipe pedagógica da escola, juntas, elaboraram as observações 

realizadas (das interações espontâneas das crianças em suas práticas sociais usuais) e 

por meio de estudos e debates sobre tais dados buscaram incorporar tais “ modos de ser”  

às práticas pedagógicas, modificando a comunicação e as interções com as crianças no 

ensino. Portanto, como propõem Bogdan e Biklen, não se trata de generalizar os 

resultados da pesquisa (como se universalmente todos os professores devam fazer estas 

mesmas mudanças), mas de que a metodologia da observação das práticas sociais das 

crianças desenvolvida ao longo da pesquisa pode, em diversos contextos, ser um recurso 

instrumental para aprimorar a experiência didática.  Na pesquisa qualitativa, segundo 

Bogdan e Biklen (1994, p.97) “a preocupação central não é a de se os resultados são 

susceptíveis de generalização, mas sim a de que outros contextos e sujeitos a eles 

podem ser generalizados”. Neste texto apresento um dos resultados desta pesquisa, que 
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é a incorporação da mudança na didática, frente a uma outra situação em outra escola 

em que a reflexão e a inovação não ocorreu. Com esta comparação pretendo esclarecer 

ainda mais a riqueza de um processo que reconhece a presença na escola de práticas que 

as crianças trazem consigo, não para julgá-las ou contê-las, mas para atribuir a elas 

sentidos de reconhecimento das crianças. 

Para explicar a metodologia da pesquisa, segue a síntese do percurso realizado. 

 

Objetivo 

Compreender processos de inovação na didática e nas mediações de ensino na 

relação com as práticas sociais das crianças. 

 

Amostra 

A pesquisa se deu em uma escola de anos iniciais do ensino fundamental, com 

cinco professoras e a coordenadora pedagógica. Adotou-se a abordagem qualitativa, 

com características de pesquisa participante, uma vez que a pesquisadora colocou-se 

junto com a equipe pedagógica da escola no desenvolvimento da metodologia para a 

inovação.   

 

Instrumentos 

Durante três anos, utilizamos como instrumentos de coleta de dados, registros 

escritos e fotográficos das crianças na brinquedoteca, na sala de aula e nos espaços de 

pátio; registros escritos de encontros entre equipe pedagógica e pesquisadora 

desenvolvendo estudos, debates e pontos de observação, novas hipóteses e formas de 

investigação das propostas.  

 

Procedimentos 

Após contato inicial, a equipe pedagógica e a pesquisadora acordaram encontros 

com frequência mensal (por vezes quinzenal), para o estudo conjunto, preparando as 

observações, o aprofundamento, as “novas” mediações com base na investigação. 

A equipe pedagógica e a pesquisadora, de modo alternado, observaram as crianças 

e suas interações na brinquedoteca, na sala de aula e nos tempos livres de pátio. Estas 

observações foram registradas, às vezes por fotos, e sempre escritas. A partir das 
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primeiras análises conjuntas, levantamos alguns pontos específicos: atenção, linguagem, 

comunicação, escolha dos jogos e brinquedos. Estudos em psicologia e sociologia da 

infância apoiaram o processo. 

Observando as práticas sociais das crianças em situações de tempo livre na escola, 

como interagem, seus códigos, como lidam com o tempo e o espaço, sua atenção, 

estudamos sobre as categorias encontradas. 

Percebemos então que a forma como as professoras lidam com a atenção das 

crianças, sua comunicação, as relações com o tempo e o espaço, estavam baseadas 

muito mais em usos e costumes, modos de fazer habituais, do que de fato nas 

características culturais do modo de ser e estar no mundo das novas gerações, ou, ao 

menos, daquelas crianças específicas. 

Buscando compreender estas diferenças foram propostas outras formas de 

interação pedagógica para lidar com a atenção, a comunicação entre crianças, o tempo e 

o espaço. Embora estejamos nos referindo a um olhar dos detalhes da ação pedagógica, 

dos modos de a professora falar, intervir, interagir, compreender a criança na relação 

com o ensino, esta mudança poupou muitos esforços relacionados, principalmente, ao 

exercício disciplinador, enriquecendo o que estamos considerando de didática. 

 

Resultados 

Foi possível concluir que boa parte das tensões entre professores e alunos, em sala 

de aula, se deve ao hábito em disciplinar a atenção, a comunicação, o uso do espaço e 

do tempo na perspectiva do adulto, de tal modo que este não tolera, por exemplo, que 

um aluno mude seu foco de atenção durante uma atividade, acreditando que o aluno 

desistiria da atividade ao assim se comportar. A pesquisa mostrou que, com muita 

facilidade, em situação espontânea, as crianças toleram entre si a espera de um desvio 

de atenção por parte daquele com quem jogam, por exemplo. E em seguida continuam a 

jogar juntos. Como este exemplo, compreender as características de estar no mundo 

desta nova geração, e em especial das crianças de uma determinada turma, trariam 

maior confiança ao professor na mediação pedagógica, aliviando o tempo e a tensão de 

processos disciplinadores, nestes casos, não apenas desnecessários como também 

“poluentes” à relação. 
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Discussão e Conclusões 

Para analisarmos situações concretas, dados empíricos, sobre a incorporação de 

práticas sociais usualmente não escolares, pela escola, apresento dois exemplos 

diferentes entre si quanto ao impacto destas práticas na escola e quanto ao tratamento 

dado pela equipe pedagógica frente a elas. É interessante observar que, nos dois casos, a 

presença das práticas sociais na escola é trazida pelas crianças, estando os professores 

atentos ou não para isto. A criança chega sempre à escola com uma história prévia 

(Vygotsky, 1989), com modo de ser e estar constituído a partir de sua história de vida. A 

escola é, neste sentido, um local de encontro de diferentes práticas sociais moldadas em 

diversos meios sócio-culturais e, tradicionalmente, busca homogeneizar o modo de ser e 

estar das crianças/alunos na instituição por imposição de suas próprias práticas e 

negação da vida fora de seus muros. Segundo Belloni (2009, p.72), “...enquanto a 

família, a classe social, o bairro e, às vezes, a religião são fatores de diferenciação das 

crianças, a escola e as mídias funcionam, em geral, como fatores de unificação – o 

objetivo é o consenso ou a coesão social...”.  

A escola aparece, na citação, com sua função socializadora na divulgação do 

pensamento hegemônico. A questão é: que pensamento, que valores, que tradições, a 

escola concreta, por meio de sua equipe pedagógica, defende? O quanto, como, e o que 

cada escola reproduz ideologicamente, e que possibilidade existe para a vivência, para a 

experiência socializadora, de valores não hegemônicos? Que campo de possibilidades 

existe para o exercício de uma didática inovadora em princípios, em valores 

humanistas? 

A ação humana não é apenas a produção de algo novo, nem a simples reprodução 

do já existente, mas sim uma síntese dialética do movimento de tensão entre o sujeito e 

a sociedade, o eu e o outro, estabelecendo um cotidiano rico em possibilidades frente à 

dimensão reprodutora das práticas usuais. (Heller, 1992 ) 

Os exemplos que apresento a seguir, triviais no cotidiano escolar, um sobre o uso 

ofensivo da linguagem e o outro sobre crianças brincando, mostram que práticas sociais 

de origem não escolar estão sempre presentes na escola. O debate sobre como lidar com 

tais práticas e o sentido pedagógico de sua presença na escola é uma questão 

contemporânea e tem ganhado maior visibilidade pelo reconhecimento da cultura na 

formação humana. Os exemplos apontam para o fato de que a escola, como instituição 
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social, ao reconhecer a subjetividade das crianças que a frequentam, lida 

necessariamente com outras práticas sociais que não as suas (tradicionalmente), sejam 

estas mais ou menos similares à cultura historicamente construída em seus muros. 

Primeiro exemplo: em uma escola de ensino fundamental os alunos utilizavam 

ofensas em excesso, palavrões com tons agressivos, criando um clima de animosidade 

na escola. Os professores, que preferiam não intervir, explicavam tal situação como 

decorrência do modo de ser e estar nas famílias e na comunidade . Reconheciam, 

portanto, o uso da linguagem e a forma agressiva de comunicação como prática social 

de origem não escolar, e este fato legitimaria este uso, bem como a não responsabilidade 

da escola sobre tal fenômeno.  

A partir do momento em que o uso da linguagem passou a ocorrer diariamente e 

repetidamente na escola, sendo inclusive modelo para outras crianças, pode-se levantar 

a hipótese de que a tal forma de comunicação entre crianças, de origem não escolar, 

passou a ocupar a vida escolar e a fazer parte desta, incorporando-se à escola. Portanto, 

o fato de os professores não interferirem no jeito da linguagem não a torna menos 

escolar, apenas denuncia uma escola que se deixa conduzir, pelo menos em parte de seu 

tempo, por outros condutores que não o princípio educativo voltado para a finalidade 

democrática e emancipadora (que pressupõe o aprendizado de formas dialógicas de 

resolução de conflito, por exemplo). De fato, ocorreu a incorporação na escola do uso 

da linguagem costumeira das crianças, porém, não ocorreu tal incorporação por meio da 

equipe pedagógica, não modificou a relação de ensino, e nem enriqueceu a didática. 

Para a didática, com seus objetivos de ensino como aumentar o vocabulário das 

crianças, dar modelos de comunicação, lidar com o simbólico em diversos níveis de 

abstração e representação das emoções e do pensamento, trazer contribuições para que 

as crianças participem do coletivo com respeito, não caberia uma aceitação acrítica da 

incorporação desta prática social comunicativa. Ou seja, é possível pensar didaticamente 

em reconhecer tais falas agressivas como legítimas das crianças/alunos, decorrentes do 

meio social onde vivem, para qualificá-las em uma perspectiva do ensino.  

Segundo exemplo: as crianças brincam (prática social usualmente não escolar) e a 

equipe pedagógica observa como as crianças usam sua atenção ao brincar. Crianças de 6 

e 7 anos de idade, ao jogarem com os amigos, eventualmente mudam o foco de sua 

atenção para comentarem ou olharem outros colegas jogando, ou até mesmo indo para o 
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local do outro jogo. Mudam o foco por um tempo e logo voltam ao seu próprio jogo 

para darem continuidade, sem causar entre os amigos nenhum tipo de conflito (por este 

motivo). Comprometiam-se com seu próprio jogo até o final, com interrupções aceitas 

sem problemas para dar uma “olhada” no que se passava em outro jogo.  

Em geral, os professores ao darem atividades às crianças/alunos exigem que elas 

(crianças) fixem a atenção na atividade, só podendo desviarem-se dela depois de tê-la 

concluído. A cada vez que a criança conversa com o colega, ou olha para os lados, a 

ação dos professores, mais comum, é chamar a atenção de volta à tarefa. Ao jogarem 

livremente, as crianças usaram sua atenção de outro modo, olhando por tempos curtos 

para outros focos, sempre retornando à sua atividade (jogo) principal espontaneamente.  

Ao que parece, as outras crianças conviviam com isso com tranquilidade. Eis um 

exemplo em que a didática usual pode ser questionada a partir do conhecimento do 

modo de ser e estar das crianças. Como seria em sala de aula, para o ensino e para o 

aprendizado das crianças, uma atitude mais flexível com relação ao direcionamento da 

atenção durante as atividades? Certamente o interesse pela atividade influencia no 

retorno espontâneo a ela. O que mais pode influenciar para o envolvimento e a atenção 

favorecendo o aprendizado? 

A escola, usualmente, “didatizou” a atenção de um modo próprio e ao 

observarmos as crianças em práticas não escolares percebem-se elementos que podem 

incidir sobre futuras proposições didáticas. Por exemplo, uma nova compreensão do 

movimento próprio das crianças quando realizam atividades individuais (movimentos 

de interessarem-se pela atividade de outro colega ou de levantarem-se da cadeira e 

voltarem em seguida, entre outros), não como desinteresse, mas como um modo próprio 

de usar a atenção. Tal suposição instiga a realização de novas observações em sala de 

aula sobre como dirigir as atividades individuais que exigem concentração e atenção, 

enfocando os movimentos das crianças quando orientados ou não orientados pelo 

professor diante dos objetivos das próprias atividades. 

Nos exemplos citados, a observação recai sobre a linguagem e a atenção, dois 

pontos do modo de ser e de estar das crianças, bem relacionados ao ensino e à 

aprendizagem escolar, porém, em geral, considerados como elementos para a docência 

desde uma perspectiva do hábito, e do controle do adulto. Se nos embasamos em uma 

perspectiva de educação sócio-histórica compreendendo que o sujeito constitui-se nas 
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relações com o meio, incorporando dialeticamente as práticas sociais (Vygotsky, 1989), 

é coerente ao trabalho docente ver, ouvir, entender e considerar a expressão de tais 

práticas como constituintes das interações educativas e de ensino. 

Em que medida a didática pode e deve incorporar práticas sociais não escolares? A 

incorporação das práticas sociais não escolares, pela escola, para que tenha sentido e 

significado que favoreça as crianças/alunos, suas famílias, e, ao mesmo tempo, 

qualifique a vida na escola pautada por finalidade educativa democrática e 

emancipadora, exige uma observação atenta destas práticas, o conhecimento da 

comunidade e a clareza dos princípios educativos. Desta forma as crianças são acolhidas 

com respeito à sua infância e é possível acrescentar às suas vidas (das crianças) os 

conhecimentos adquiridos especificamente por meio da escola.  

O conhecimento do modo de ser e estar das crianças, por meio da observação 

atenta, nos revela como elas se relacionam com outras crianças, como movimentam seus 

corpos, como se expressam, de que brincam, como assumem papéis ao brincarem, o que 

as deixa seguras ou inseguras, quando e como aproximam-se dos outros, de que forma 

cooperam, como resolvem seus conflitos, entre outras bases para a comunicação e para 

a constituição de um ambiente favorável para a aprendizagem e para a participação 

social. Quanto mais estranha for a cultura de origem da criança à cultura escolar, mais 

importante torna-se a compreensão de suas práticas sociais. 

De fato, os avanços da didática a partir da incorporação dos modos de ser e estar 

das crianças expressas em práticas sociais não escolares já vem ocorrendo. A rigor, 

convivem hoje (e pelo menos desde a escola nova) diferentes escolas e perspectivas 

educativas, o tradicionalismo já não representa o conjunto da realidade educacional. Um 

exemplo corriqueiro, dado empírico de observação na escola, ocorrido em uma sala de 

aula de segundo ano: alunos lendo gibis acomodados confortavelmente sobre o “tapete 

de leitura”, trocando impressões. Muito distante daquela forma bem tradicional de 

acomodar os alunos em sala de aula, com as carteiras uma atrás da outra e proibindo a 

comunicação e a movimentação corporal.  

Incentivar as crianças a lerem gibis no chão, sobre o tapete, neste caso, é um 

recurso didático para promover o acesso ao letramento, favorecendo o momento de 

leitura, organizando o tempo para tal e reconhecendo práticas sociais não escolares (no 

ensino tradicional) das formas que as crianças têm de sentar no chão, usar o corpo, 
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deitar para ler, aconchegar-se junto às outras crianças. O objetivo da atividade está 

claro: leitura. O recurso didático de tornar mais informal a atividade corresponde ao 

conteúdo de leitura, gibis, neste exemplo. O “canto da leitura” ou “tapete da leitura” é 

um recurso didático presente, hoje, em muitas escolas de anos iniciais. E nos mostra 

este diálogo entre a observação do modo de ser e estar das crianças frente à rotina 

escolar, como elemento de avanços no repertório de recursos didáticos. Muitas vezes a 

referência a termos da pedagogia, como “recurso didático” causa uma resistência por 

parte de quem propõe transformações no ensino, pautada pela idéia de que, 

necessariamente, ao ser “escolarizada”, a prática social perderá seu encanto, sua 

essência, e ao tornar-se recurso didático revela-se como uma imposição autoritária sobre 

o sujeito criança/aluno. 

No entanto, a didática pode ser tomada como instrumento para favorecer a 

formação humana, tanto em sua faceta planejável quanto naquela que ocorre em sua 

execução, e, portanto, não planejável. Planeja-se a metodologia de ensino, os recursos 

didáticos, o recorte curricular e a forma de abordá-lo, os instrumentos de avaliação, o 

uso do tempo e a organização do grupo para a realização da atividade, entre outros 

elementos.  

Não se pode planejar tudo o que ocorre no momento do ensino diante das 

respostas, das ações e das reações das crianças /alunos, da interferência de variáveis 

ambientais e circunstanciais. O aspecto não planejável da didática evidencia-se nas 

interações e mediações, na atenção colocada ora no grupo, ora em alguma criança em 

particular, ora sobre um ou outro assunto em pauta, enfim, nos modos como o/a 

professor/a resolve as situações que surgem no cotidiano. Ou seja, ao se tornar ação 

docente com as crianças/alunos naquele dia, naquela escola, o planejado modifica-se e 

torna-se real. 

O reconhecimento desta composição da ação didática por sua parte planejável e 

também por suas formas de execução cotidiana, leva o olhar do/a professor/a para  o uso 

dos instrumentos pedagógicos de modo a qualificar as interações educativas em sala de 

aula. Refiro-me aos instrumentos pedagógicos de observação, registro e planejamento, 

como propõe Weffort (1996). Deste modo, embora nem tudo seja possível de 

planejamento na ação didática, ainda assim é possível realizar um acompanhamento da 

própria docência, elaborando conhecimentos pedagógicos que influenciarão no ensino. 
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A mesma lógica pode ser aplicada à incorporação das práticas sociais das crianças à 

didática. Por meio da observação, do registro e da avaliação, e sucessivamente de nova 

observação, compreende-se aos poucos o modo de ser e estar social das crianças, 

compreende-se o que suas práticas revelam, e conscientes dos princípios educativos 

orientadores do fazer pedagógico, buscam-se novas propostas e formas de mediações 

didáticas que levem em conta a vida por elas trazida à escola. 

A incorporação de práticas sociais não escolares, na escola, é, em última instância, 

inevitável. Este fato não é por si bom ou ruim, trata-se do próprio movimento social, 

histórico, da mudança de costumes (Elias, 1994). Porém, é possível observar e 

compreender as práticas sociais que chegam à escola desde uma perspectiva educativa, 

e trazer um significado contemporâneo para a didática, como instrumento de ensino que 

valoriza o viver presente, o sentido humano da convivência e da socialização das novas 

gerações por meio da responsabilidade das velhas gerações. 
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RESUMO: Uma adequada educação em ciências pode contribuir para uma desejável 

educação para a cidadania. Para tal, os alunos deverão adquirir conhecimentos que lhes 

permitam agir de forma fundamentada face a assuntos socio-científicos atuais, como é o 

caso de questões relacionadas com a saúde pública, designadamente com a proteção da pele 

face à radiação ultravioleta, utilizando protetor solar. Este estudo teve como objetivo 

comparar as conceções de alunos do 9º (n=135) e 11º anos (n=135), das áreas urbana, 

litoral ou rural, sobre o conceito de protetor solar e o seu modo de funcionamento. A 

análise dos dados recolhidos por questionário mostram que: a maioria dos alunos 

apresentou definições incompletas de protetor solar e desconhece o modo como funciona 

um protetor solar; os conhecimentos dos alunos parecem não depender do ano de 

escolaridade nem da área geográfica em que residem. Implicações destes resultados para o 

ensino e a formação de professores de ciências serão discutidas.  

 

Contextualização teórica e empírica 

De acordo a OCDE (2006), um dos objetivos da educação em ciências para todos 

os cidadãos deve consistir no desenvolvimento de competências e atitudes que 

sensibilizem os alunos para as questões científicas e tecnológicas e os preparem para a 

aplicação de conhecimentos em benefício próprio ou da sociedade. Deve, por isso, 

contribuir para que os alunos desenvolvam competências de participação cívica, 

indispensáveis para intervenções mais ativas, conscientes e responsáveis na sociedade 

(Cachapuz et al., 2004). Uma educação em ciências que tenha como finalidade a 

formação de cidadãos cientificamente informados, que compreendam o conhecimento e 

sejam capazes de o utilizar para compreender e intervir no mundo que os rodeia, é uma 

educação e ciências que visa o desenvolvimento da literacia científica (Gordillo & 

Osorio, 2012). Dani (2009) defende que o contributo dos professores para a 

operacionalização do desenvolvimento da literacia científica deverá passar por centrar o 

ensino das ciências nas inter-relações entre as ciências, a tecnologia e a sociedade, ou 

seja, no relacionamento das ciências com questões sociais. 

Dados os efeitos nefastos que a radiação solar pode provocar no ser humano, 

compreender a necessidade de agir de forma adequada, por parte dos cidadãos, no que 
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respeita à proteção da pele, é uma questão relevante e que tem a ver com literacia 

científica, uma vez que essa compreensão envolve conhecimentos e atitudes científicos. 

Na verdade, selecionar e utilizar adequadamente os protetores solares é algo que todas 

as pessoas deveriam, não só saber fazer mas também ser compreender porque o devem 

fazer ou ensinar a fazer.  

Apesar da relevância socio-cientifica que o assunto apresenta, ao nível de 3º 

Ciclo, não aparecem referências explícitas nas Orientações Curriculares para as 

Ciências Físicas e Naturais (D.E.B., 2001) para a abordagem do assunto Protetores 

Solares, ficando o seu tratamento, em sala de aula, ao critério de cada professor. No 

entanto, ao nível do Ensino Secundário, este aspeto é abordado no programa de Física e 

Química A, do 10º ano, na unidade ‘Na Atmosfera da Terra – radiação, matéria e 

estrutura’ (D.E.S., 2001). Todavia, uma vez que apenas alguns alunos frequentam este 

nível de ensino e esta disciplina, muitos cidadãos poderão não ser sujeitos ao ensino 

formal deste assunto, e por isso, não adquirir na escola uma formação científica que lhes 

permita compreender o papel e funcionamento dos protetores solares e agir em 

conformidade. 

 Um protetor solar é “qualquer preparação […] destinada a entrar em contacto com 

a pele humana, com o intuito exclusivo ou principal de proteção contra a radiação UV, 

absorvendo, dispersando ou refletindo a radiação” (Jornal Oficial da União Europeia, 

2006, p. 3) e atuando de maneira preventiva no tecido cutâneo (Guaratini et al., 2009). 

Antes da década de 1990, os protetores solares continham, essencialmente, filtros contra 

a radiação UVB e pequenas quantidades no que respeita a filtros contra a radiação UVA 

(Diffey, 2007). No entanto, com início nos anos 1990 e continuando na década de 2000, 

surgiram novos filtros com elevada absorção na região da radiação UVA (Diffey, 2007), 

o que permitiu desenvolver uma gama de protetores solares mais eficazes. Atualmente, 

um protetor solar oferece uma boa proteção contra a radiação UVA e UVB (Kockler et 

al., 2012).  

Os protetores solares têm na sua composição substâncias químicas que atuam 

como filtros, designadas, filtros solares. Dependendo dos tipos de filtros solares que 

constituem os protetores solares, estes podem agir de duas formas (Katsambas et al., 

2008; Milesi & Guterres, 2002): ou absorvem a energia associada à radiação UV, 

convertendo-a na forma de energia térmica; ou refletem e dispersam a radiação. Os 
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filtros solares que absorvem a radiação são designados de filtros químicos ou orgânicos 

(Milesi & Guterres, 2002). Os filtros solares que refletem a radiação designam-se filtros 

físicos ou inorgânicos (Milesi & Guterres, 2002). 

 A eficácia de um filtro solar relaciona-se com a forma como são incorporados nas 

formulações de protetores solares e, também, com a gama de proteção da radiação UV 

oferecida pelas substâncias orgânicas e inorgânicas que os constituem e, 

consequentemente, com a capacidade de proteger a pele contra as queimaduras causadas 

pela radiação UVA e UVB (Milesi & Guterres, 2002). Para compreender a proteção 

oferecida pelos filtros químicos e físicos importa conhecer o seu modo de atuação sobre 

a pele.  

 Nos protetores solares com filtros químicos, as moléculas destes passam a estados 

de energia excitados e regressam, depois, ao estado fundamental, convertendo a energia 

absorvida em energia térmica (Girão, 2010). Ao voltarem para o estado fundamental, as 

moléculas recuperam a capacidade de absorver radiação UV, repetidamente (Gontijo et 

al., 2009). Exemplos de filtros solares químicos são o ácido para-aminobenzóico 

(PABA) e os cinamatos. 

 Os filtros solares físicos são substâncias inorgânicas que refletem a radiação 

(Tofetti & Oliveira, 2006), sendo as mais utilizadas o dióxido de titânio e o óxido de 

zinco (Sojka et al., 2011). Estes óxidos são substâncias inorgânicas que apresentam, 

cada uma delas, uma gama de proteção entre os 290nm e os 700nm (Edlich et al., 

2004), sendo, portanto, muito eficazes na reflexão da radiação UVA (Edlich et al., 

2004; Katsambas et al., 2008), bem como capazes de oferecer uma proteção completa 

da radiação UVB (Edlich et al., 2004; Katsambas et al., 2008). Como estas substâncias 

não são absorvidas pela pele, e no sentido de obter uma gama de proteção mais alargada 

face à radiação UV, podem ser usadas em protetores solares em conjunto com os filtros 

orgânicos, para aumentar a proteção, designadamente, da radiação UVA (Cravo et al., 

2008). Ainda no que respeita aos filtros solares físicos, sabe-se que as partículas de 

maiores dimensões são opacas à radiação, formando uma barreira física às radiações 

UVA e UVB (Tofetti & Oliveira, 2006), que faz refletir e depois dispersar a radiação 

(Tran & Salomon, 2011). No entanto, as substâncias inorgânicas mais comuns utilizadas 

como filtros solares físicos (o dióxido de titânio e o óxido de zinco, na forma de 

nanopartículas, isto é, de partículas com diâmetro da ordem dos 10nm a 50nm), para 
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além de refletirem e dispersarem a radiação, também a absorvem (Edlich et al., 2004; 

Tran & Salomon, 2011). Por isso, o modo de atuação deste tipo de filtros vai depender 

do tamanho das partículas do filtro e não de o facto de ser constituído por substâncias 

orgânicas ou inorgânicas (Flor et al., 2007).   

 É defendido por vários autores que a utilização de protetor solar evita 

consequências graves na saúde dos cidadãos (Villa, 2010; Kockler et al., 2012; Tofetti 

& Oliveira, 2006). Contudo, são vários os estudos que revelam que o protetor solar, 

apesar de ser utilizado como um meio de proteção da radiação UV, nem sempre o é da 

forma mais adequada nem com a frequência desejada.  

Pichon et al. (2010) desenvolveram um estudo que teve como objetivo analisar os 

comportamentos de proteção solar de adultos afro-americanos. Para tal, utilizaram uma 

amostra constituída por 2187 adultos afro-americanos residentes na Califórnia e 

aplicaram-lhe um questionário sobre comportamentos de proteção solar. Da amostra 

inquirida, apenas 31% disseram que utilizavam, pelo menos, uma forma de proteção 

solar. Das práticas de proteção solar indicadas, a aplicação de protetor solar é a menos 

frequente, dado que, dos 31% dos inquiridos, apenas 7% referiram aplicar protetor solar 

sempre e 18% afirmaram utilizá-lo às vezes. 

Segundo Vogel (2010), a maioria dos canadienses sabe que a exposição ao sol 

pode causar cancro de pele. No entanto, muitos não sabem que o sol pode provocar 

outros danos nem qual o contributo que os protetores solares podem dar para a proteção 

da pele. Na verdade, um estudo desenvolvido pela Associação Canadiense de 

Dermatologia (Vogel, 2010) veio mostrar que oito em cada 10 canadienses não sabem 

que o principal contributo para o envelhecimento da pele é a exposição prolongada ao 

sol e que dois terços dos canadienses não sabem o que é o fotoenvelhecimento da pele. 

Acresce que, para se protegerem do sol, a maioria dos canadienses estava disposta a 

utilizar protetor solar (67,0%) ou usar óculos de sol (66,0%). Contudo, apenas 39,0% 

manifestaram disponibilidade para evitar estar ao ar livre e apenas 31,0% para 

utilizarem roupa de modo a protegerem a pele. 

Villa (2010) analisou os comportamentos e hábitos em relação ao sol e à proteção 

solar, designadamente, ao uso de protetor solar, de jovens brasileiros. Dos 107 

inquiridos, por meio de um questionário, com uma média de idade de 21,9 anos, apenas 

29,9% referiram utilizar diariamente protetor solar. Desses, 60,7% fazem-no no sentido 
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de evitarem a queimadura solar e 55,1% o cancro de pele.  

Castilho et al. (2010) avaliaram os hábitos de foto-exposição e foto-proteção de 

jovens, bem como os conhecimentos que estes têm sobre os fatores de risco para 

desenvolver cancro de pele. Dos 368 jovens universitários brasileiros que participaram 

no estudo, 308 referiram usar protetor solar. Contudo, dos que usam, apenas 75 fazem 

uso diário de mesmo (menos de 25,0%). A aplicação de protetor solar quando os jovens 

praticam desporto ao ar livre foi referida por 68,8% dos inquiridos que referiram usar 

protetor solar.  

Também Laffargue et al. (2011) realizaram um estudo que teve como objetivos 

avaliar os hábitos de proteção solar em adolescentes desportistas argentinos, da 

província de Buenos Aires, e identificar as características dos adolescentes que sofreram 

queimaduras solares. Os dados foram recolhidos por questionário, junto de 554 

adolescentes, com idades compreendidas entre os 11 e 18 anos. Os autores constataram 

que apenas 6,1% dos adolescentes pertencestes à amostra dizem ter a rotina de aplicar 

sempre, ou frequentemente, protetor solar durante a prática de desporto.  

Os resultados dos estudos revistos, e apesar de algumas diferenças entre eles, 

sugerem que as pessoas aderem pouco ao uso diário de protetor solar e revelam pouco 

cuidado na forma como o aplicam. 

 

Objetivo do estudo 

O presente estudo teve como finalidade averiguar até que ponto a escola prepara 

os cidadãos para a adoção de comportamentos adequados face à radiação solar (e mais 

concretamente face à radiação ultravioleta) e para a utilização adequada de protetores 

solares. Para tal, investigou-se as conceções perfilhadas por alunos de 9º ano (final da 

educação em ciências obrigatória para todos) e do ensino secundário (com formação 

acrescida em ciências) sobre o conceito de protetor solar, bem como sobre o seu modo 

de funcionamento. 

 

Metodologia 

Participaram no estudo 270 alunos, estando 135 a frequentar o 9.º ano e outros 

135 a frequentar o 11.º ano de escolaridade, da área de Ciências e Tecnologias, 

pertencentes a 15 escolas do Ensino Básico e/ou Secundário de diferentes concelhos dos 
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distritos de Braga e de Viana do Castelo.  

Estes alunos responderam a um questionário, que incluía questões abertas ou de 

escolha múltipla mas seguidas de pedido de justificação, sobre conhecimentos e práticas 

de atuação face à radiação e à proteção solar. Uma vez que se pretendia proceder a uma 

comparação sobre os conhecimentos e práticas dos alunos dos dois níveis de 

escolaridade, foi aplicado o mesmo questionário aos alunos dos dois níveis de ensino. 

Após a autorização concedida pela Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular (DGIDC) para aplicação do questionário, foi pedido às Direções das escolas, 

autorização para a aplicação do mesmo e, depois, aos alunos pertencentes à amostra que 

respondessem ao questionário sobre a temática em estudo. A recolha de dados decorreu 

entre setembro de 2011 e dezembro de 2011. 

De seguida, procedeu-se ao tratamento dos dados recolhidos, através de análise de 

conteúdo. Para o efeito, como as questões envolviam a definição de conceitos 

científicos, adotou-se um conjunto de categorias de resposta utilizado em outros estudos 

(Afonso, 1999) que inclui as seguintes categorias: ‘cientificamente aceites’, 

‘incompletas’, ‘contendo conceções alternativas’ e ‘não sabe/não responde’. Foram 

calculadas frequências por categoria de resposta e pro ano de escolaridade. De seguida, 

e dado que uma resposta poderia incluir mais do que um elemento, as respostas 

consideradas incompletas (em que faltava um ou mais elementos) foram analisadas para 

identificar os elementos presentes, sendo depois calculadas percentagens de respostas 

por conjunto de elementos comuns. As respostas contendo conceções alternativas foram 

também analisadas para identificar as conceções alternativas que lhes subjaziam, tendo 

depois sido agrupadas de acordo as que tinham conceções alternativas comuns. Na 

apresentação dos resultados, sempre que se considerou pertinente, ilustrou-se a 

categorização feita com extratos de respostas fornecidas pelos respondentes envolvidos 

no estudo.  

 

Resultados 

Conceito de protetor solar 

Na tabela I apresenta-se a distribuição das respostas dos alunos à questão sobre o 

que é, para eles, um protetor solar. 
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Tabela I – Distribuição das respostas dos alunos, sobre o conceito de protetor solar, pelas diversas 

categorias de resposta (f) 

(N = 270) 

Categorias de resposta 9.º ano (n = 135) 11.º ano (n = 135) 
Cientificamente aceites 0 0 

Incompletas 119 122 

Contendo conceções 

alternativas 
5 2 

Não sabe/Não responde 11 11 

 

 Pela análise da tabela I, constata-se que a maioria das respostas dos alunos, nos 

dois níveis de escolaridade, inclui-se na categoria ‘incompletas’ (119 e 122 no 9º e no 

11º anos, respetivamente). Se, por um lado, os resultados obtidos pelos alunos do 11º 

ano são surpreendentes, dado que já deveriam ter sido alvo de ensino formal sobre este 

assunto, por outro, os resultados obtidos pelos alunos do 9º ano não surpreendem, uma 

vez que a lecionação desta temática não está contemplada nas Orientações Curriculares 

para as Ciências Físicas e Naturais (OCCFN), do 3º ciclo. Surpreendente, até poderá ser 

o facto de, não tendo aprendido através do ensino formal este assunto, apenas cinco 

respostas de alunos do 9º ano se incluírem na categoria de ‘contendo conceções 

alternativas’ e de haver poucas não respostas. Este resultado pode também ser 

justificado pelo facto de, no quotidiano, quando se faz referência ao protetor solar, este 

ser considerado como sendo um produto que protege da radiação solar/UV, o que torna 

a definição deste conceito simples para os alunos, mas ainda assim incompleta, por não 

referir que são constituídos por substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas (Milesi 

& Guterres, 2002). 

 Na tabela II, apresentam-se os elementos referidos nas respostas incompletas dos 

alunos, dos dois anos de escolaridade, sobre o conceito de protetor solar.  Pela análise 

da tabela II, constata-se que, nos dois níveis de escolaridade, os dois elementos mais 

referidos pelos alunos são que o protetor solar protege dos riscos da radiação solar 

(60,5%, do 9º ano, e 85,2%, do 11º ano) e que protege dos raios UV (32,8% e 19,7% 

dos 9º e 11º anos, respetivamente). Esta ideia vai ao encontro do que é defendido por 

Tofetti & Oliveira (2006), que referem que os protetores solares são preparações que 

reduzem os efeitos prejudiciais da radiação UV. No entanto, as respostas que incluem 

apenas um daqueles elementos não foram consideradas cientificamente aceites. Para que 
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isso sucedesse, a resposta deveria incluir a ideia que o protetor solar é constituído por 

substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas (Milesi & Guterres, 2002). Os alunos 

poderiam, inclusive, apresentar o nome de algumas dessas substâncias, como são o caso 

do ácido para-aminobenzóico (PABA) e do dióxido de titânio (Katsambas et al., 2008).  

 

Tabela II – Elementos referidos nas respostas incompletas dos alunos, relativas à definição do conceito de 

protetor solar (%) 

(N = 241) 

Protetor solar é um produto que: 9.º ano (n = 119) 11.º ano (n = 
122) 

Protege dos riscos da radiação solar 60,5 85,2 

Protege dos raios UV 32,8 19,7 

Protege dos raios UVA e UVB 0,8 2,5 

Permite uma maior exposição temporária 

ao sol 
0,8 9,0 

Contém substâncias químicas 0,0 1,6 

 

 Dos 122 alunos do 11º ano que apresentaram respostas incompletas, apenas duas 

respostas (1,6%) incluem o elemento que refere que o protetor solar contém substâncias 

químicas não mencionando, contudo, se são orgânicas e/ou inorgânicas. Também uma 

percentagem reduzida de respostas de alunos do mesmo nível de ensino incluem o 

aspeto de que o protetor solar protege da radiação UVA e UVB (2,5%). A referência a 

estes dois elementos denota um melhor conhecimento do conceito. 

 De salientar que, apenas, 0,8% e 9,0% dos alunos do 9º e do 11º anos, 

respetivamente, relacionaram adequadamente a utilização de protetor solar com o tempo 

de exposição ao sol. Estes resultados podem indicar que são poucos os alunos, dos dois 

níveis de ensino, que sabem que a atuação de um protetor solar se relaciona com o 

tempo de exposição que a pessoa passa ao sol, o que pode levar a que muitos deles não 

o utilizem de forma adequada. 

 Também é interessante referir a analogia feita por outro aluno do 11º ano, que 

compara um protetor solar com a camada de ozono: ‘o protetor solar é um creme que 

protege a pele das radiações solares, é quase como uma camada de ozono no ser 

humano’. Esta analogia faz algum sentido, dado que, assim como a camada de ozono 

protege a superfície terrestre de algumas radiações que podem ser prejudiciais para o ser 
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humano, também um protetor solar protege a pele da radiação UV, fazendo refletir a 

radiação.  

 No que respeita às conceções alternativas subjacentes a respostas dos alunos 

consideradas como contendo esse tipo de conceções sobre o conceito de protetor solar, 

embora o número de respostas seja reduzido, as mesmas são variadas. No 9º ano de 

escolaridade, um aluno mencionou que o protetor solar protege da radiação solar e dos 

raios UV. Esta conceção não está correta dado que transmite a ideia de que a radiação 

UV não faz parte da radiação solar e, portanto, o protetor parece proteger dos dois tipos 

de radiação. Quanto às respostas dos outros quatro alunos que incluem conceções 

alternativas, cada uma delas contém uma conceção, designadamente que o protetor solar 

protege dos raios IV, que protege dos raios UVC, que serve para bronzear e que protege 

da radiação UVB, tendo de se aplicar de duas em duas horas. Na verdade, tal como já 

indicado acima, um protetor solar contém substâncias orgânicas ou inorgânicas que 

atuam como filtros solares, protegendo a pele dos danos provocados pela radiação UVA 

e UVB, não permitindo o bronzeamento da pele. Por outro lado, um protetor solar não 

tem de ser aplicado, necessariamente, de duas em duas horas. O tempo de reaplicação 

de um protetor solar na pele depende do tipo de pele da pessoa, bem como do fator de 

proteção solar oferecido pelo protetor utilizado. 

 A conceção alternativa subjacente às respostas de dois alunos do 11º ano é que o 

protetor solar protege, essencialmente, da radiação UVA. Ora, tal facto não é verdade, 

dado que, segundo Gonzalez et al. (2007) e Kokcler et al. (2012), atualmente, um 

protetor solar oferece uma boa proteção face não só face à radiação UVA mas também à 

radiação UVB. Aliás, antes da década de 1990, os protetores solares continham, 

essencialmente, filtros contra a radiação UVB e pequenas quantidades no que respeita a 

filtros face à radiação UVA (Diffey, 2007).  

 

Funcionamento de um protetor solar 

Na tabela III apresenta-se a distribuição das respostas dos alunos à questão em 

que se pretendia que explicassem o modo de funcionamento de um protetor solar. Como 

se constata pela leitura da tabela III, não há respostas cientificamente aceites e há 

bastantes não respostas, as quais incluem também respostas ambíguas, que se afastam 

da pergunta. Cerca de metade das repostas de alunos do 9º anos (63) e a maioria das 
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respostas de alunos do 11º ano (76), inclui-se na categoria ‘incompletas’. De salientar, 

ainda, que há mais alunos do 11º ano a apresentar conceções alternativas (sete) que 

alunos do 9º ano (dois). 

 

Tabela III – Distribuição das respostas dos alunos, sobre o modo de funcionamento de um protetor solar, 

pelas diversas categorias de resposta (f) 

(N = 270) 

Categorias de resposta 9.º ano (n=135) 11.º ano (n=135) 

Cientificamente aceites 0 0 

Incompletas 63 76 

Contendo conceções alternativas 2 7 

Não sabe/Não responde 70 52 

 

 Como já referido anteriormente, o assunto dos protetores solares não é 

contemplado nas OCCFN, de forma explícita, ao contrário do que acontece no programa 

de FQ A, do 10º ano de escolaridade. Na verdade, segundo o D.E.S. (2001), são objeto 

de estudo aspetos como a interpretação do modo como funcionam os filtros solares. 

Assim sendo, não surpreende o facto de a maioria dos alunos do 9º ano não saber ou não 

responder a esta questão. Aliás, surpreende, positivamente, o facto de haver um número 

considerável de respostas de alunos deste nível de ensino que se inclui na categoria 

‘incompletas’, o que significa que estes alunos têm uma ideia de como poderá funcionar 

um protetor solar. Surpreendentes, sim, são os resultados obtidos no 11º ano de 

escolaridade, por haver um número considerável de alunos que não responde e por 

nenhuma das respostas ser considerada cientificamente aceite. Denota-se que estes 

alunos, mesmo sendo, à partida, sujeitos ao ensino formal deste assunto, não 

compreenderam corretamente o modo de funcionamento de um protetor solar.  

 Na tabela IV constam os elementos mencionados nas respostas dos alunos 

consideradas incompletas, relativas ao modo de funcionamento de um protetor solar. 

Verifica-se, pela análise da tabela IV, que o elemento referido em mais respostas entre 

os 63 alunos do 9º ano e dos 76 alunos do 11º ano cujas respostas foram consideradas 

incompletas foi que o protetor solar funciona como uma camada protetora sobre a pele 

que impede a radiação solar de provocar danos (60,3% e 35,5% alunos do 9º e 11º anos, 

respetivamente, com respostas incompletas mencionaram este elemento). 
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Tabela IV – Elementos referidos nas respostas incompletas dos alunos, relativas ao modo de 

funcionamento de um protetor solar (%) 

(N = 139) 

O protetor solar funciona: 9.º ano (n = 63) 11.º ano (n = 
76) 

Como uma camada protetora sobre a pele que 

impede a radiação solar de provocar danos 
60,3 35,5 

Pela atuação das substâncias químicas 20,6 13,2 

Através de filtros químicos que absorvem os 

raios UV 
7,9 22,4 

Através de filtros físicos que refletem os raios 

UV 
9,5 19,7 

Absorvendo e/ou refletindo a radiação 1,6 6,6 

 

A referência apenas a este elemento torna, efetivamente, a resposta muito 

incompleta, dado que não são mencionados aspetos como um protetor solar com filtros 

químicos atua por absorção da radiação solar e um protetor solar com filtros físicos é 

opaco à radiação, causando a sua reflexão e dispersão (Milesi & Guterres, 2002). 

Quanto à indicação do único elemento mencionado em 20,6% das respostas dos alunos 

do 9º ano e em 13,2% das respostas dos alunos do 11º, designadamente, que um protetor 

solar funciona pela atuação das substâncias químicas, torna a resposta incompleta, dado 

não haver, por exemplo, referência ao facto de essas substâncias permitirem absorver ou 

refletir a radiação. As respostas que mencionam unicamente que o protetor solar 

funciona através de filtros químicos que absorvem os raios UV (elemento mencionado 

por 7,9% dos alunos do 9º ano e por 22,4% dos alunos do 11º ano) são incompletas, 

dado que não há explicação do seu modo de atuação o qual, segundo Girão (2010), tem 

a ver com o facto de as moléculas, que constituem esses filtros, passarem a estados de 

energia excitados e regressarem, depois, ao estado fundamental, convertendo a energia 

absorvida em energia térmica. Também a indicação de que o protetor solar apenas 

funciona através de filtros físicos que refletem os raios UV (elemento mencionado por 

9,5% e 19,7% dos alunos dos 9º e 11º anos, respetivamente) torna a resposta 

incompleta, uma vez que, como referem Flor et al. (2007), por um lado, um protetor 

solar pode conter substâncias que façam absorver a radiação solar e não apenas refleti-la 

e, por outro lado, a reflexão e a dispersão da radiação dependem, entre outros fatores, do 
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tamanho das partículas do filtro inorgânico e não de o facto de serem constituídos por 

substâncias orgânicas ou inorgânicas.  

 De salientar, ainda, que, apesar de incompletas, as respostas em que se verifica 

mais a referência a elementos com uma terminologia mais cientifica, como, por 

exemplo, que o protetor solar atua através de filtros químicos ou físicos que absorvem 

ou refletem, respetivamente, os raios UV e que o protetor solar é constituído por 

substâncias que fazem absorver ou refletir a radiação UV, são obtidas pelos alunos do 

11º ano, o que seria expectável pelo facto de os alunos deste nível de ensino, ao que 

tudo indica, terem já abordado este assunto. 

 Relativamente às respostas dos alunos que incluem conceções alternativas, são 

de dois alunos do 9º ano e de sete alunos do 11º ano. A conceção alternativa 

evidenciada por mais alunos, e que foi referida por quatro daqueles alunos do 11º ano, 

foi que a pele absorve o creme, impedindo que a radiação penetre. Esta ideia não pode 

ser considerada cientificamente aceite porque, segundo Tofetti & Oliveira (2006), os 

filtros solares físicos são substâncias opacas capazes de formar uma barreira física à 

radiação UVA e UVB, não são, como referem Cravo et al. (2008), absorvidas pela pele. 

Outra conceção alternativa referida por um aluno do 9º ano e por dois alunos do 11º ano 

é que o protetor solar absorve a radiação e não a reflete. Ora, como referem Tran & 

Salomon (2011), o protetor solar só absorve a radiação UV se contiver filtros químicos 

porque, se contiver filtros físicos, designadamente partículas inorgânicas de maiores 

dimensões, é opaco à radiação, fazendo-a refletir. Um aluno do 9º ano, bem como um 

aluno do 11º ano, mencionaram que o protetor solar colora a pele. Na verdade, um 

protetor solar protege a pele da radiação UV (Jornal Oficial da União Europeia, 2006; 

Guaratini et al., 2009; Kockler et al., 2012), não tornando, portanto, a pele bronzeada. 

 

Conclusões e implicações 

Os resultados obtidos foram os seguintes: (i) no que respeita à definição de 

protetor solar, a maioria dos alunos, dos dois níveis de ensino, apresentou respostas 

incompletas, muito generalistas, centradas na ideia de que o protetor solar protege dos 

riscos da radiação solar, mas não especificando que este contém substâncias orgânicas 

e/ou inorgânicas que atuam como filtros, protegendo a pele das radiações UVA e UVB; 

(ii) quanto ao modo de funcionamento de um protetor solar, a maioria dos alunos, nos 
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dois níveis de ensino, não sabe ou apresenta uma resposta considerada incompleta, não 

indicando que, num protetor solar com filtros químicos, as moléculas passam a estados 

de energia excitados e regressam, depois, ao estado fundamental, convertendo a energia 

absorvida em energia térmica e, num protetor solar com filtros físicos, as substâncias 

podem absorver e não apenas refletir a radiação UV. Sendo possível argumentar que 

esta ideia era inesperada no 9º ano, ela deveria ser apresentada por alunos do 11º ano 

que já deveriam ter estudado estes assuntos. 

Assim, os resultados sugerem falta de conhecimento de elementos fundamentais 

que se deveriam considerar na definição do conceito de protetor solar, bem como no que 

respeita ao seu modo de funcionamento. 

Parece, portanto, fundamental que os professores de Física e Química, quando 

ensinam o conceito de protetor solar, tenham em atenção o facto de não ser suficiente 

transmitir uma definição superficial do conceito, mas antes ser necessário especificar 

que o protetor solar é constituído por substâncias químicas, orgânicas ou inorgânicas, tal 

como menciona Milesi & Guterres (2002). Parece, ainda, fundamental que, aquando da 

abordagem do modo de funcionamento de um protetor solar, os professores procedam à 

explicação da forma de atuação das substâncias químicas que constituem os filtros 

solares, designadamente, indicando como fazem refletir ou como fazem absorver a 

radiação. É, igualmente, importante explicitar que há filtros solares que fazem refletir a 

radiação UV e outros filtros que fazem absorvê-la. Outro aspeto que é fundamental 

esclarecer aos alunos é o facto de o protetor solar ser uma preparação utilizada para 

proteger a pele e não para a fazer bronzear. Uma vez que os próprios manuais escolares 

podem não conter toda a informação necessária para a compreensão destes conceitos, 

cabe ao professor completar o que está em falta pois, só assim, é que os alunos podem 

adquirir conceções cientificamente aceites e adotar comportamentos salutogénicos 

adequados, enquanto pessoas e enquanto membros de uma sociedade. 
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RESUMO: Este estudo objetivou analisar as representações sociais de docentes do ensino 

fundamental de escolas públicas sobre os desafios e as superações na prática pedagógica e 

na educativa, a partir do recorte das informações coletadas junto aos docentes alvo de uma 

pesquisa mais ampla realizada com o financiamento do CNPq. A metodologia seguida 

consistiu na pesquisa de caráter descritivo e analítico na qual envolveu 17 docentes do 

ensino fundamental do sexo feminino entrevistadas.  A análise das falas de entrevistadas foi 

a de conteúdo na perspectiva de NASCIMENTO (2009). Para tanto, realizou-se o 

agrupamento dos conteúdos das falas das entrevistadas pelas unidades temáticas para a 

efetivação de interpretação seguida do reagrupamento em unidades temáticas analíticas 

para caracterizar à luz da Teoria das Representações Sociais de Moscovici as objetivações e 

as ancoragens que constituem a dinâmica da organização das RS de docentes do ensino 

fundamental. Os resultados parciais destacam que as representações sociais de docentes do 

ensino fundamental sobre os desafios e as superações na prática pedagógica e na prática 

educativa, evidenciam os seguintes aspectos: a) planejamento voltado para a articulação e a 

consonância entre a pratica educativa para a formação cidadã do aluno e a prática 

pedagógica voltada ao processo ensino-aprendizagem. 

 

 

Introdução 

O presente artigo intenciona a apresentação e discussão dos resultados parciais da 

investigação sobre o trabalho docente na dimensão dos desafios e superações na prática 

pedagógica e na educativa de docentes do ensino fundamental de escolas públicas 

municipais de Belém. 

O eixo central deste estudo se articula a pesquisa intitulada “Laços entre Laços 

Psicossociais: As representações sociais sobre o trabalho docente”, realizada pelo Grupo 

de Pesquisas e Estudos em Juventude, Representação Social e Educação – GEPJURSE
1
, 

no período de 2011 a 2013. Nesta investigação, este grupo abordou seis dimensões do 

trabalho docente quais sejam: a) Ser professor neste contexto histórico e social: 

Desafios e superações; b) Valorização e Motivação e Perspectivas futuras na profissão 

docente: Desafios e superações; c) Organização do trabalho e atuação profissional: 

                                                           
1
 Pesquisa financiada pelo CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) – anos 2011-2012, sob a Coordenação da Prof. Dra. Ivany Pinto Nascimento. Mais informações: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=C970392#ProjetosPesquisa 
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práticas pedagógicas e educativas na perspectiva do trabalho com Temáticas sobre a 

formação do aluno em cidadão: Desafios e superações; d) Escolha da profissão: escolha 

ou pressão Desafios e superações; e) Tecnologias: Desafios e superações; f) vínculos 

afetivos e emoções e saúde na trajetória profissional: Desafios e superações. 

Estas dimensões foram eleitas em função das discussões feitas no grupo sobre os 

saberes que consolidam o trabalho docente. Elas são entendidas como parte integrante 

dos saberes docentes que não se restringem somente às atividades realizadas para e com 

o aluno na sala de aula, mas para outras atividades. Dentre elas podemos citar: a prática 

pedagógica compreendida aqui como a sistematização de um conjunto de saberes e 

ações que desenham o planejamento ensino-aprendizagem crítico e reflexivo; e a prática 

educativa, entrelaçada à pedagógica, é compreendida como um conjunto de saberes e 

princípios éticos, morais, culturais, sociais e afins, que a escola utiliza para orientar o 

aluno no exercício de sua formação cidadã, na sua relação do dia a dia,na sala de aula, 

na escola e nos demais contextos de vida. 

A relação entre ensinar e aprender é fundante da civilização humana como refere 

Nascimento (2011). Desse modo, a inventividade vista como uma das características do 

processo de ensino-aprendizagem eminentemente humano promove modos de vida cada 

vez complexos. Isto significa como diz Nascimento (2011, p. 316) que “[...] Ao longo 

do processo civilizatório, as formas de ensinar-aprender foram se complexificando para 

atender às demandas cada vez maiores e ousadas da espécie humana”. 

Esta autora ainda menciona um terceiro instrumento especificamente humano além 

do ensinar e aprender que é o trabalho. Ele é compreendido por Nascimento (2011, p. 317): 

[...] como aquelas ações humanas permanentes e contínuas sobre a natureza, 

transformando-a ao mesmo tempo em que os sujeitos se constroem e se 

transformam  no entre jogo do ensinar e aprender para dar à condição 

humana uma  identidade de indivíduo, aquele  único e indivisível. 

 

O ensino-aprendizagem e o trabalho docente podem ser percebidos nesta linha de 

pensamento da autora mencionada, como um tripé dinâmico que dá sustentação as 

condições existenciais daqueles que participam deste processo.  

A dinâmica deste tripé gera saberes nos distintos campos de atuação. Por 

exemplo: para o docente este tripé impulsiona a construção de saberes no seu trabalho 

profissional. A noção de saberes docentes bem como a sua discussão se constitui em 

alvo de estudo de M. Tardif, C. Lessard e L. Lahaye (1991). Estes autores trouxeram 
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para o Brasil esta discussão, que nos possibilita pensar sobre os saberes docentes em 

face das transformações socioculturais e das novas demandas para o ensino-

aprendizagem-trabalho docente. 

Contreras (2012), Tardif (2012) e Pimenta (2005) ressaltam que a construção 

deste saber docente parte tanto da formação profissional (inicial e continuada) quanto da 

vivência docente (vivência social, profissional e institucional). No que se refere à 

formação profissional, este saber diz respeito aos conhecimentos e pressupostos teóricos 

que tecem suas competências e habilidades ainda na formação inicial e, em alguns 

casos, nas práticas formativas continuadas. Como assinala Pimenta (1997, p. 61): 

É na tessitura entre os saberes da experiência, das áreas de conhecimento, e 

os saberes pedagógicos nos contextos escolares que os docentes constroem 

seu saber-fazer. É na pesquisa e na reflexão que desenvolvem sobre suas 

práticas coletivamente partilhadas, que vão construindo seus saberes-fazeres 

docentes, chegando e construindo novas teorias, partindo de suas atividades 

historicamente situadas. 

 

Isto significa que a prática pedagógica se entrelaça com a prática social e 

consolida a ação profissional docente em torno de um fazer múltiplo e complexo. Desse 

modo, a atividade e a prática pedagógica dos docentes compõem elementos centrais no 

processo de mediação e aquisição do conhecimento, esteja ele ocorrendo nos espaços 

formais de ensino ou fora deles. 

Compreender, portanto o contexto e o significado que as práticas pedagógicas e 

educativas constituem no trabalho do docente justifica a utilização da teoria das 

representações sociais como referencia seguida no presente estudo.  Nesta lógica, 

consideramos que as práticas presentes no trabalho do docente são filtradas e 

representadas em consenso com o grupo de pertença do docente. Vale notar que a 

partilha de ideias, pensamentos, sentimentos e ações feitas por este grupo prevalecem 

para dar sentido e orientar as suas práticas. 

Desta maneira, segundo o mentor da Teoria das Representações Sociais – TRS, as 

Representações Sociais (RS) estão diretamente relacionadas às trocas simbólicas, 

permanentemente desenvolvidas nos ambientes sociais, por meio das relações 

interpessoais que se estabelecem entre os indivíduos (MOSCOVICI, 2010). 

As Representações Sociais, como produto das interações entre os indivíduos, traz 

em sua essência, a maneira pela qual o sujeito ou um determinado grupo constrói 
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significados e conceitos em relação a determinado objeto, levando em consideração as 

realidades nas quais estes indivíduos ou grupos estejam inseridos, a sua ocupação, os 

interesses e os objetivos que permeiam as suas ações. Esses fatores são significativos 

para que se elabore determinada representação ou para que dela se compartilhe 

(MOSCOVICI, 2010). 

 

Aspectos Metodológicos 

A pesquisa realizada assume a característica descritiva, interpretativa e analítica 

uma vez que as informações recolhidas junto aos sujeitos alvos da pesquisa 

possibilitaram a descrição e a análise das representações sociais de docentes do ensino 

fundamental de escolas públicas de Belém sobre o trabalho docente que desenvolvem na 

dimensão da prática pedagógica e educativa na perspectiva dos desafios e superações.  

Para a coleta de informações adotamos o questionário com quinze (15) questões 

relativas ao perfil das docentes. Este questionário foi comum a todas as outras 

dimensões de estudo, foco de investigação de outros pesquisadores, que fazem parte 

assim como nós da rede de pesquisa mencionada anteriormente. Aplicação do 

questionário se deu com dezessete (17) professoras. 

Para a efetivação da entrevista, também utilizada como instrumento de coleta de 

informações elaboramos vinte (20) questões com o objetivo de abordar o trabalho 

docente que realizam na perspectiva da prática pedagógica e educativa bem como os 

desafios e as superações, foco da dimensão deste estudo. 

As entrevistas que foram realizadas individualmente de acordo com a 

disponibilidade das docentes distribuídas da seguinte forma: cinco (05) professoras, 

sendo três (03) da primeira escola e duas (02) da segunda instituição de ensino, que 

receberam o codinome respectivamente Escola Ação e Escola Contexto
2
 para preservar 

o anonimato dessas escolas.  O mesmo procedimento foi adotado com as docentes para 

preservar seus anonimatos chamando-as de Docente 01, Docente 02: lotadas da Escola 

Ação e; Docente 03, Docente 04 e Docente 05 cuja lotação é na Escola Contexto. 

As duas escolas municipais foram eleitas pelo método aleatório de escolha, 

considerando o vínculo da instituição escolar à rede municipal de ensino de Belém, as 

séries iniciais e a disponibilidade para realização da pesquisa. 

                                                           
2
 No curso deste texto explicamos a opção dessa denominação, também de acordo com critérios de 

preservação da identificação das instituições escolares e de seus membros, participantes da pesquisa. 
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O corpus de análise se constituiu dos registros das falas resultantes das entrevistas 

realizadas junto às dezessete docentes, seguida da organização das mesmas pelas 

unidades de imagem e respectivos significados. Estas unidades correspondem 

respectivamente às objetivações e as ancoragens organizadoras da dinâmica das RS de 

docentes sobre na dimensão da prática pedagógica e da educativa na perspectiva dos 

desafios e superações. Os referenciais de análise de conteúdo seguidos foram aqueles 

propostos por Maria Laura P. B. Franco (2008, p.13) e Nascimento e Moraes (2010). 

Assim, as imagens consensuais encontradas nas falas destas docentes quais sejam: 

a prática pedagógica, a prática educativa e a perspectiva profissional coexistem com o 

foco de nosso estudo. Significa dizer que de um lado, as unidades de sentido constituem 

as imagens e seus referentes plenos de sentidos e consensos entre as docentes 

entrevistadas sobrea prática pedagógica e educativa na perspectiva dos desafios e 

superações. De outro estas imagens articulam-se em parte com o referencial teórico 

fruto de estudos anteriores a este, sem, contudo desqualificá-lo, mas ratificar os 

primeiros ou resignificá-los. 

À luz da análise destes significados foi possível desvelar as objetivações e as 

ancoragens que constituem as representações sociais de docentes da rede pública de 

ensino fundamental sobre o trabalho docente e a prática pedagógica. 

 

Caracterização do lócus da pesquisa 

A estrutura física tanto da Escola Ação quanto da Escola Contexto é de alvenaria
3
. 

A Escola Ação, foi fundada na década de 1960, possui onze (11) salas, incluídas as salas 

de leitura e informática, também possui sala da direção, secretaria, sala de docentes, 

refeitório, cozinha, dispensa, um banheiro para uso de funcionários, banheiros 

masculinos e femininos e área destinada ao lazer. Dentre outros equipamentos de 

trabalho, possui também mimeografo. 

No âmbito da gestão, esta instituição conta com uma diretora e duas 

coordenadoras pedagógicas. O conselho de classe atua como órgão de natureza 

deliberativa. O conselho de ciclos, também órgão deliberativo das escolas, possibilita 

aos docentes momentos de avaliação coletiva acerca do progresso dos alunos e 

discussão e proposição de estratégias conjuntas para a melhoria das ações educativas.  

                                                           
3
Utilizaremos Escola Contexto e Escola Ação como codinome para garantirmos o anonimato dos 

estabelecimentos de ensino nos quais realizamos a coleta de dados. 
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A Escola Contexto, cuja fundação se deu na década de 1950, possui dez salas de 

aula, além da sala de leitura, sala de informática, refeitório, cozinha, dispensa, dois 

banheiros, quadra de esportes. Esta escola funciona também no período noturno, com 

oferta de turmas na modalidade de ensino Educação de jovens e adultos - EJA
4
, 

exclusivo para ensino fundamental. 

A escola Contexto possui uma equipe constituída que ocupam os seguintes 

cargos: uma diretora e duas vice-diretoras para atuarem nos turnos manhã e tarde, além 

de duas coordenadoras pedagógicas, supervisora e orientadora pedagógica. Esta unidade 

escolar também possui Conselho de Classe instituído e Conselho de Ciclos. Ela realiza 

nos seus trabalhos cotidianos projetos escolares destinados aos alunos regularmente 

matriculados. Ainda, recebe assistência e recursos oriundos diretamente da esfera 

federal, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE e do Programa Mais Educação. 

Ambas as escolas ofertam as etapas de ensino da Educação Infantil (Pré-escola) e 

do Ensino fundamental (anos iniciais), cuja estruturação é por ciclos e as turmas se 

encontram distribuídas nos turnos manhã, intermediário e tarde. O reforço na segurança 

da escola ocorre por meio de ronda da polícia militar, batalhão de segurança escolar. 

 

Perfil dos sujeitos da pesquisa 

Participaram do estudo, dezessete (17) docentes com idades entre trinta e quatro 

(34) e sessenta e sete (67) anos. O tempo de exercício da docência varia entre três (03) e 

trinta e três (33) anos. Das dezessete docentes, doze (12) estavam lotadas em uma única 

escola e cinco (05) em duas instituições de ensino. Em 2011, ano de realização da 

pesquisa, treze (13) docentes informaram que trabalham 200 horas na função de docente 

pelo município de Belém. 

Outras três docentes possuíam mais de 200 horas de carga horária na docência e, 

apenas uma trabalhava 100 horas pela Secretaria Municipal de Educação. O vínculo 

funcional das quinze (15) docentes entrevistadas é que são servidoras efetivas do 

município. Somente duas (02) permanecem em regime de contrato, ou seja, não são 

efetivas. 

                                                           
4
 A Educação de Jovens e Adultos atende demandas dos educandos que não tiveram acesso ao ensino 

regular em idade apropriada ou àqueles que desempenham atividades laborais durante o dia. 
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Quanto ao estado civil, 52,9% do grupo pesquisado, declarou-se casada, e 35,2% 

solteira e 11,7% divorciada. No aspecto religioso 47% são católicas, e o restante 

dividiu-se entre budistas 5,8%, espíritas 17,6%, evangélicos 17,6% e outros 11,7%. A 

maior parte 88,2% possui filhos, assumindo o papel de chefes de família e ou 

participando do orçamento familiar. 

A renda média da maioria destas profissionais, dez entre as 17 participantes, varia 

entre três e quatro salários mínimos. Três professoras disseram receber valores que 

giram em torno de um a dois salários, e outras três declaram ter rendimentos entre 05 e 

06 salários. Apenas uma professora declarou receber entre 07 e 08 salários mínimos. É 

pertinente ressaltar que os valores recebidos aumentam conforme a carga horária das 

docentes. Aquelas que apresentam maiores rendimentos têm uma jornada de trabalho 

ampliada, e em geral, encontram-se lotadas em pelo menos dois turnos. 

No âmbito da escolaridade, doze (12) docentes possuem o curso normal de 

magistério, quatro (04) possuem cursos na área de educação geral e uma (01) não 

respondeu. Do total das dezessete (17) docentes somente quinze (15) cursaram 

Licenciatura em Pedagogia, sendo que uma (01) possui também o curso de Ensino 

Religioso e Letras. Duas (02) docentes: uma é formada em Educação Física e a outra, 

Letras. Entre as professores com pós-graduação, na ocasião nove (09) possuíam 

especialização e uma (01) estava em fase de conclusão de sua especialização. 

 

Práticas pedagógicas: ensino-aprendizagem 

A categoria “Práticas pedagógicas”, definida aqui como a sistematização de um 

conjunto de saberes e ações que desenham o planejamento ensino-aprendizagem crítico 

e reflexivo. 

Para as docentes participantes deste estudo, o trabalho pedagógico e educativo é 

configurado como uma das dimensões da prática docente. Isto quer dizer, segundo as 

docentes, significa um conjunto de ações que envolvem e norteiam a atuação de 

docentes. Mais ainda, deve ser realizado de modo colaborativo partilhado entre o grupo 

de docentes, na medida em que elas destacam que o trabalho em coletividade amplia o 

leque de possibilidades e de propostas pertinentes a superação dos desafios e superações 

das dificuldades e especificidades da série ou ciclo em que atuam. Isto se dá em um 

contexto no qual a interação em grupo possibilita a mobilização de experiências 
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coletivas em uma perspectiva pedagógica e educativa balizada por uma relação 

dinâmica de produção de saberes. 

Deste modo, 82,3% das docentes responderam que organizam suas propostas de 

trabalho preferencialmente em grupo. Este dado é reforçado pelo depoimento abaixo: 

É sempre em grupo, agente sempre faz em equipe, porque todas as nossas 

propostas, alguém sempre tem uma ideia sabe que vai conciliar com a minha 

e de repente eu tenho uma outra, então na hora pedagógica agente vai estar 

sintonizando essas ideias, discutindo, avaliando porque de repente vai que 

uma ideia não da certo na minha sala, pode ser que ela deu certo na tua, mas 

eu vou tentar pra ver se vai dar certo, entendeu? Agente tem essa sintonia, 

normalmente agente faz esse trabalho por ciclo...se eu sou do ciclo dois as 

outras docentes também são, e aí agente troca essas fichinhas que agente 

chama, pra gente esta desenvolvendo o trabalho, é feito dessa forma. 

(Docente 02, Escola Ação). 

 

As informações destas docentes nos forneceram subsídios para inferir que existe 

por parte das docentes, uma tentativa de ampliar as possibilidades de ação pedagógica 

que visem por meio da articulação em grupo a melhoria do processo de formação dos 

alunos. Esse movimento se constrói a partir de uma rede de relações produzida 

dialeticamente, “no coletivo, portanto, os sentidos construídos com base nas 

experiências de cada um circulam e conferem ao conhecimento novos significados – 

agora partilhados” (PLACCO e SOUZA, 2006, p. 20). 

Tardif (2010, p. 49-50) assinala que: 

O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras 

pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre 

um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser 

produzida. Ela é realizada concretamente numa rede de interações com 

outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é determinante e 

dominante e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, atitudes. 

 

Conforme o relato de uma das docentes, a “sintonia”, segundo ela faz parte do 

planejamento coletivo dos grupos de docentes a que integram. Estes correspondem ao 

ciclo que trabalham. Desse modo, a troca de saberes entre estas docentes e sua 

reconstrução é permanente. 

Vale ressaltar que estas docentes elaboram de forma articulada, por meio da 

reflexão, estratégias de ação com um fim em comum, que converge para a melhoria de 

sua atuação e prática profissional. Estas proposições relativas a uma ação coletiva 

docente, na troca de experiências e reflexões sobre os problemas vivenciados, são 
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apontadas por Alarcão e Tavares (2003) como uma atitude docente diante das 

dificuldades presentes na prática pedagógica. 

Os critérios utilizados pelas docentes para a utilização de uma metodologia para o 

processo ensino e aprendizagem possuem os seguintes destaques: 1) as orientações da 

Secretaria Municipal de Educação, 13; 2) o uso do livro didático, 11; 3) as experiências 

advindas da própria prática 10 e; 4) a troca de experiências entre pares 09, sobretudo, 

aquelas que se mostraram positivas para o aprendizado dos alunos. 

Um aspecto bastante mencionado pelas entrevistadas foi o de atentar para as 

diferenças existentes entre as turmas, levando-se em consideração contextos diversos, 

que muitas vezes requerem adaptações das atividades selecionadas ao ciclo em que estas 

serão aplicadas, conforme ilustra a fala abaixo: 

Geralmente eu me baseio na minha própria experiência, na experiência de 

outros docentes, e de alguns estudiosos, teóricos né, [...] eu procuro ver o 

que dá certo na minha turma, porque às vezes o que dá certa numa turma de 

um ano, pode não dar na outra turma seguinte, porque existem várias 

diferenças, os alunos não são os mesmos, então agente vai seguindo e vê o 

que dá certo pra cada turma. (Docente 01, Escola Ação). 

 

Percebemos no discurso das docentes que elas seguem distintas formas de 

organização de suas atividades docentes, nas quais agregam diferentes práticas e 

recursos disponíveis para a abordagem dos temas. Para Amigues (2004, p.44) podemos 

caracterizar como instrumentos de ação circunscritos no campo de “uma tradição 

pedagógica e na história do ofício”. Esses instrumentos de ação são: o livro didático, 

utilizado enquanto material de apoio pedagógico; a explicação por meio de aulas 

expositivas; leitura em grupo; as produções de texto; o quadro e as brincadeiras, dentre 

outros. 

Dentre as práticas mencionadas, as docentes entrevistadas assinalaram que é 

comum realizarem uma sondagem inicial da turma além de fracionarem os conteúdos 

que trabalham com o objetivo de trabalhá-lo por partes, pois acreditam que melhora a 

sua compreensão e a do aluno. Elas (as docentes) fazem exercícios em sala com os 

alunos e eles também levam para casa com a finalidade de promover a fixação dos 

conteúdos já ensinados. Posteriormente, procede-se a avaliação da aprendizagem.  

As entrevistadas enfatizaram que existe uma dificuldade generalizada no que 

tange o cumprimento de todo o conteúdo programático determinado pela Secretaria de 
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Educação. Isto ocorre porque, segundo elas, as escolas também fazem seu planejamento 

paralelo às determinações da Secretaria. Por isso, os conteúdos traçados no 

planejamento são ajustados novamente.  

 

Práticas Educativas: orientações para a cidadania 

A categoria “prática educativa” além de entrelaçada a prática pedagógica é 

compreendida por nós como um conjunto de saberes e princípios éticos, morais, 

culturais, sociais e afins que a escola utiliza para orientar o aluno no exercício de sua 

cidadania, na sua relação do dia a dia, na sala de aula, na escola e nos contextos de vida. 

A escola como é uma instituição fundamental para a socialização dos sujeitos e, 

certamente, para o exercício da cidadania e elaboração deste conjunto de saberes 

necessários para a formação dos alunos. Implica em dizer que o trabalho da escola e a 

responsabilidade com a formação dos seus sujeitos é parte integrante do processo 

ensino-aprendizagem, pois neste espaço do saber também transcorrem questões de 

acesso aos direitos e princípios éticos, morais, culturais, sociais necessários para o bem 

viver do aluno na sociedade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação enfatiza o valor da educação enquanto 

um exercício de cidadania. No artigo 2º, título II, dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional define: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

 

Para além do preceito legal, sabemos que construir a prática docente em diálogo 

com a construção da cidadania implica também na compreensão do trabalho do docente 

e do processo de ensino-aprendizagem como elementos importantes para formar alunos 

para o exercício da cidadania e reconhecimento dos seus direitos interligados às suas 

responsabilidades. 

A temática que permeia as práticas educativas mais usuais destas docentes se 

vincula a cidadania. Segundo estas docentes do ensino fundamental as práticas 

educativas que utilizam têm por objetivo enfatizar a importância devalores morais 

(respeito, solidariedade, ética), sociais e culturais nos diversos contextos de experiências 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2287



 

 

de vida do aluno como a família, as relações pessoais, as interações nos espaços sociais 

em que vivem, e os conflitos, sobretudo na escola, dentre outros. 

As práticas educativas, segundo estas profissionais estão integradas no trabalho 

docente, ou seja, elas se processam juntamente com práticas pedagógicas que utilizam. 

Monteiro (2002, p.40) nos diz que “a escola [é] um espaço de produção de saberes”, 

participa da formação cidadã do educando, por isso é evidente a importância na escola 

uma cultura cidadã, a qual se dedica à aprendizagem de saberes científicos, bem como 

desenvolve em seus espaços pedagógicos a valorização da pluralidade cultural e 

reflexão crítica da produção do conhecimento. 

Foi possível apreendermos que para as docentes dessas escolas municipais é 

importante tratar sobre cidadania. Isto não deixa de ser um desafio e um estímulo para 

que a docente se atualize e ainda reflita de maneira critica sobre os valores e regras 

sociais e como articulá-los com os conhecimentos científicos das disciplinas. 

Como lembra Freire (1996, p. 95), “a boniteza da prática docente se compõe do 

anseio vivo de competência do docente e dos discentes e de seu sonho ético”. Isso se 

configura em uma responsabilidade ética, cujo desafio da prática educativa é cotidiano 

no exercício do trabalho docente.  

Isto quer dizer que, as escolas e as interações nelas existentes devem organizar 

momentos de aprendizagens e de trocas solidárias, para formação de personalidades 

humanas independentes, autônomas, nas quais os alunos, os docentes, a equipe gestora, 

pais e responsáveis, isto é, a comunidade escolar em geral, possam juntos descobrirem-

se a partir de atividades crítico-reflexiva (LIBÂNEO, 2002). 

Para a docente 01, da escola Ação, a cidadania, respeito pela criança e estatuto da 

criança e adolescente são temas imprescindíveis no trabalho do docente. Vejamos o que diz: 

Eu procuro sempre despertar neles que sejam cidadão que argumentam 

pelos direitos deles, por que os pais deles pagam impostos. (...) Eu falo 

sobre o respeito ao próximo porque a violência tá muito grande, até dentro 

do ambiente deles mesmo, que eles vivem, e eles tão transportando isso pra 

sala de aula entendeu, então isso tá prejudicando, essa violência, então todos 

os dias, dos cinco dias que eu trabalho, quatro dias eu to conversando com 

eles sobre isso, porque há necessidade, há situações dentro da sala que é 

preciso falar sobre isso e por mais que não aconteça agente tem que tá 

falando.(Docente01, Escola Ação). 

 

Para a docente 02, a formação cidadã não se reduz aos conteúdos e nem a 

discussão da cidadania apenas nas atividades escolares. ela, é fundamental aplicar esses 
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conceitos na vida prática, nas ações dos alunos, de seus pares, bem como junto aos pais 

e familiares. Por exemplo, para que esse propósito formativo seja contemplado. Ela diz: 

Eu digo assim, gente o mundo lá fora te mostra variedade de coisas né, você 

tem que escolher aquilo que você acha que é importante e bom pra você. 

Aquilo que não é bom, você até houve, mas não faça, sabe eu trabalho um 

pouquinho de cada, eu não especifico assim em detalhes, mas euprocuro 

sabe, estar com eles, hoje mesmo eu estava numa reunião de pais, então eu 

gente me ajudem, mas aí eu fui ver que não é eu que preciso de ajuda, aí 

Para pedi pra eles, ajudem os seus filhos, porque antes eu dizia assim, poxa 

eu vim fazer essa reflexão, são os filhos de vocês, que precisam dessa ajuda, 

eles precisam da minha ajuda, enquanto docente,. (Docente 02, Escola 

Ação). 

A docente destacou que “pra se formar um cidadão tem que estar caminhando 

com essas duas partes [família e escola] por igual, é preciso estar completamente 

juntos”. Ela acentua a relevância da escola como um lugar de construção da cidadania 

dos educandos. Entretanto, a formação da cidadanianão pode ser responsabilizada 

exclusivamente à escola. Cabe aos pais e ou responsáveis a partilha desta orientação. 

A título de exemplo, a docente destaca a responsabilidade dos pais na constituição 

de valores e meios de socialização de seu filho, cuja aprendizagem não se restringe aos 

ensinamentos vivenciados no espaço escolar. Segundo seu relato, os pais não podem 

responsabilizar somente a escola para tornar seus filhos cidadãos. 

O que se observa no trabalho docente na prática educativa é a importância de 

realizar uma orientação de forma crítica e reflexiva no sentido de valorizar e respeitar 

diferenças, estabelecer relações de convivência com os que estão ao redor, por exemplo, 

todos os membros da escola, pela maneira de se ensinar em sala de aula e pelo clima das 

relações em toda comunidade escolar. 

 

Perspectivas profissionais: desafios 

As docentes quando falam sobre o seu trabalho, sobre educação no contexto da 

contemporaneidade e do futuro da profissão expressam, sobretudo, as suas angustias, 

suas preocupações, insatisfações e decepções relativas á condição docente na atualidade, 

conforme o registro a seguir:  

Eu gosto muito do que eu faço, entendeu, só que é uma pena que não se 

tenha o valor que deveria se ter, eu acho assim, que a docência, ela tá um 

pouco desgastada por todo esse incentivo que o governo não dá na 

realidade, sabe, então eu lamento a gente ter que falar dessa forma, eu gosto 

muito, porque quando eu fiz, na época eu fiz achando que vale apena [...] 
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tem deixado a desejar né, porque nós não somos valorizados, entendeu? (...) 

é, ela (a profissão) não é valorizada, o docente não tem nenhum incentivo 

financeiro, nem tem reconhecimento, aí é mais difícil dele buscar, porque 

ele fica sem saber pra que estudar tanto se não vai haver essa valorização 

(...) desse jeito, eu não sei não. (Docente 02, Escola Ação) 

 

As docentes assinalam a perspectiva da carreira docente por meio do sentimento 

de desvalorização da profissão, diante das condições salariais e reconhecimento interno 

e externo da importância de seu trabalho. Tais relatos vão ao encontro das assertivas de 

Libâneo (2000, p.84) ao declarar que, deve-se assegurar aos docentes, “melhores 

salários, condições de trabalho, melhor qualificação, estabilidades das equipes nas 

escolas”, na medida em que estes aspectos podem contribuir substancialmente para uma 

reconfiguração do papel docente. 

Para Gatti (2009), pensar no futuro docente é investir na qualificação na formação 

inicial, consolidar planos de ingresso na carreira docente por meio de concurso público 

e provas de títulos, por exemplo, acompanhar o desempenho docente e realizar a 

formação continuada, a partir das necessidades educacionais e sociais atuais. 

De modo geral, dentre os aspectos mencionados os que aparecem 

predominantemente nos discursos das docentes do ensino fundamental fazem referência 

à fragilização da parceria entre as instituições educacionais e outras instâncias 

importantes como a família, além das más condições de trabalho e da baixa 

remuneração. Esta visão das professoras aponta mais do que um descontentamento, uma 

vez que demonstra reflexões diante das dificuldades no exercício da profissão, na 

permanência no trabalho e nas perspectivas articuladas à sua valorização.  

 

Considerações Finais 

As representações sociais de docentes do ensino fundamental sobre o trabalho 

docente na dimensão dos desafios e superações sobre a prática pedagógica e educativa 

de docentes do ensino fundamental de escolas públicas de Belém se inscrevem em meio 

a crescente desvalorização da profissão docente, a degradação das condições de trabalho 

e o precário investimento no ensino público. Estes são fatores responsáveis por fazerem 

com que docentes partilhem pensamentos que orientam suas ações em direção a 

descrença na importância da profissão. Como afirma Contreras (2012), nada mais 
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desanimador do que a perda de autonomia do trabalho docente diante da racionalização 

do ensino em detrimento de sua qualificação. 

As imagens e os sentidos que simbolizam as objetivações e as respectivas 

ancoragens que compõem as representações sociais das docentes do ensino fundamental 

de escolas públicas de Belém sobre os desafios e as superações a serem realizados na 

prática pedagógica e educativa encontram as seguintes referências: a) quanto à Prática 

Pedagógica: processo ensino-aprendizagem ancora-se em uma proposta de trabalho 

conjunto, coletivo e articulado pelo grupo, pela partilha de saberes e por sua natureza 

plural, materializada pela diversidade de ações que caracterizam a dimensão pedagógica 

do trabalho docente, e é objetivado em ações de melhoria no processo ensino e 

aprendizagem e no compromisso e responsabilidade pelo ensino e pela aprendizagem 

dos alunos; b) quanto às práticas educativas: orientações para a cidadania, as 

objetivações que delineiam as imagens mentais que estas docentes partilham são a de 

planejamento coletivo, de articulação entre a prática educativa e a prática pedagógica e 

a de responsabilidade da comunidade escolar por estas práticas. Os sentidos destas 

imagens ancoram nos seguintes aspectos: na falta de envolvimento da família nessa 

formação; no desejo de que a prática educativa esteja vinculada à prática pedagógica e 

que elas devem ser planejadas coletivamente e permanente; ambas as práticas devem se 

adequar as necessidades do alunado e não às determinações da secretaria de educação e; 

quanto a Perspectiva Profissional: desafios, as docentes apontaram como imagens 

mentais consensuais o território de lutas, contradições; e quanto aos sentidos estes 

ancoram na desvalorização da profissão docente, nas inadequações no campo de 

trabalho e reconhecimento dos desafios da profissão. 

Embora sejam notórias as contradições entre o pensamento e as ações das 

docentes diante da prática pedagógica e da prática educativa, estas profissionais 

partilham a ideia de que falta o devido reconhecimento ao trabalho docente de modo 

geral e em todos os níveis educacionais, sobretudo àqueles da educação básica. 
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RESUMEN: En este trabajo se ofrece una visión del pensamiento del profesorado de 

tercer ciclo de Educación Primaria, sobre la metodología empleada en el aula para 

enseñar la nutrición humana. Concretamente se analiza el tiempo que le dedican al 

tratamiento de este tema, los materiales didácticos que emplean, el tipo de actividades 

utilizadas, la secuencia de aula realizada, y el modelo de evaluación empleado. 

Participaron diez profesores/as de Educación Primaria de A Coruña y se utilizó una 

entrevista abierta como instrumento de recogida de datos. Los resultados muestran que 

los/as docentes dedican más de cinco sesiones a la enseñanza del tema y aunque emplean 

otros materiales, el más usado es el libro de texto tanto para el discurso expositivo como 

para las actividades. En cuanto a la secuencia de aula, existen diferentes tendencias entre 

el profesorado, aunque la mayoría realizan una actividad inicial para identificar las ideas 

de los/as alumnos/as, explican el tema y realizan actividades. Para la evaluación emplean 

examen y actividades de aula. 

 

 

Objetivo 

Esta investigación, que forma parte de una tesis doctoral sobre la enseñanza de la 

nutrición humana desde la perspectiva del profesorado de educación primaria, pretende 

conocer la metodología que emplean los/as profesores/as de Educación Primaria en sus 

aulas del último ciclo de la Educación Primaria para enseñar la nutrición humana. 

 

Marco teórico  

Las concepciones curriculares de los/as docentes están directamente relacionadas 

con las decisiones que toman respecto a qué y cómo enseñar/evaluar. Para los/as 

docentes, el libro de texto sigue siendo una referencia básica a la hora de realizar la 

programación anual (Porlán, Rivero, & Martín del Pozo, 2000), (González Rodríguez, 

García Barros, & Martínez Losada, 2012), y si se producen alguna modificación, se 

centran en la reducción o simplificación de contenidos, pero no a cambios sustanciales. 
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Paralelamente, se aprecia un uso sustancialmente menor de otros materiales didácticos 

(García Barros & Martínez Losada, 2001), como podrían ser los materiales innovadores 

proporcionados en los de cursos de formación, lo que hasta cierto punto cuestiona la 

eficacia de dichos cursos. Esto puede ser debido a que el/la docente no se siente 

suficientemente formado para introducir innovaciones en el aula, lo cual conlleva que 

sean las editoriales las que suplantan en muchos casos a los/as propios/as docentes en la 

elaboración del proyecto curricular (Parcerisa, 1996). 

En cuanto a las actividades, los/as profesores/as de Primaria utilizan 

fundamentalmente la explicación, con objeto de favorecer la comprensión de los 

contenidos seleccionados, que complementa con la realización de tareas específicas 

dirigidas al alumnado. En diferentes estudios (Martínez Aznar et al., 2002), (Del 

Carmen, 2010) se ratifica el libro de texto como fuente básica de las actividades que 

los/as docentes proponen a sus alumnos/as y concretamente en los estudios de García 

Barros (2001),  Pardo (2004) y González Rodríguez (2005) se añade que las actividades 

seleccionadas mayoritariamente son las de lápiz y papel. Por el contrario, actividades de 

tipo práctico –observaciones o experiencias–, son empleadas con menor frecuencia 

(García Barros & Martínez Losada, 2001), (Mares, Guevara, Rueda, Rivas, & Rocha, 

2004).  

Otro recurso metodológico muy empleado en Educación Primaria es la visita a los 

museos científicos, tema sobre el que existen numerosos estudios. Los resultados 

muestran que el profesorado desaprovecha el uso del museo como recurso no formal de 

aprendizaje ya que no relaciona los módulos del museo con las unidades trabajadas en 

clase (Tal, Bamberger, & Morag, 2005), sólo lo utilizan para complementar otra visita, 

pasar un rato divertido o para realizar actividades ilustrativas o de ejemplo (Viladot, 

2009), además muy pocos/as profesores/as desarrollan actividades que traten de 

relacionar la visita y el currículo escolar (Guisasola & Morentín, 2010). 

Por último, se observa una menor implantación de otro tipo de actividades, como 

pueden ser la utilización de medios audiovisuales o el trabajo en grupo (De Pro, 1999), 

(García Barros & Martínez Losada, 2001), (González Rodríguez, 2005). 

Por otra parte, en los estudios realizados sobre el pensamiento docente respecto a 

la evaluación, se observa que ésta constituye un aspecto didáctico de gran influencia 

sobre estudiantes y docentes. La evaluación es entendida por el profesorado como una 
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“valoración” (Casanova, 2002), considerando que les sirve para detectar los puntos fuertes 

y débiles de los conocimientos del alumnado (Wang, Kao, & Lin, 2009), para informar 

al alumnado y a sus familias sobre esos puntos y para recuperar, así, los aprendizajes no 

adquiridos (Blanco Loro, 2010). En la investigación realizada por Castillo (2004) se 

pueden destacar tres aspectos clave: qué, cuándo y cómo piensan los/as profesores/as de 

Educación Primaria que evalúan. Así, sobre los aspectos que son tenidos en cuenta por 

el/a profesor/a a la hora de evaluar a sus alumnos/as suelen estar el esfuerzo y el trabajo 

personal del alumno/a, aunque la mayoría cree y confía en la objetividad de los 

instrumentos tradicionales, es decir, el examen escrito (Bartholomew, Osborne, & 

Ratcliffe, 2004); (González Rodríguez, 2005). Los/as docentes no están de acuerdo con 

hacer un único examen por trimestre, si no que considera importante evaluar 

“continuamente, en cada sesión de clase”. Para ello, la observación del trabajo en clase 

es el procedimiento, técnica e instrumento que más valora el profesorado a la hora de 

evaluar a sus alumnos/as, conclusión a la que también llegó Blanco Loro (2010) en su 

investigación.  

En cuanto al tema de estudio con el que trabajamos es el de la “nutrición 

humana”, la cual como función vital, es un tópico central dentro del núcleo conceptual 

de la Biología, que se incluye como objeto de aprendizaje reiterado a lo largo de la 

educación obligatoria, plateándose su estudio de forma progresiva, es decir, con un 

nivel de profundidad creciente (Sanmartí, 2002), (Rivadulla López, García Barros, & 

Martínez Losada, 2012). Además, numerosos estudios indican que los/as alumnos/as 

suelen mostrar grandes dudas (Carvalho, Silva, Lima, & Coquet, 2004), (Rowlands, 

2004), (Cakici, 2005), (Núñez, Mazzitelli, & Vázquez, 2007), (Banet & López, 2010), 

(García Barros, Martínez Losada, & Garrido, 2011), ya que aunque desde pequeños/as, 

niños y niñas son conscientes de la necesidad de los alimentos para vivir, para crecer..., 

tienen muchas y variadas explicaciones sobre la digestión, la respiración,... (Banet, 

2001), estos/as suelen mostrar muchas carencias educativas en cuanto a estos temas.  

Pero no sólo los/as alumnos/as muestran dudas al respecto, si no que trabajos 

recientes realizados con futuros/as docentes han detectado problemas para definir y 

diferenciar entre alimentación y nutrición (Ejeda Manzanera, 2009), así como para 

reconocer las funciones específicas de los diferentes tipos de nutrientes, siendo las 

funciones plástica y reguladora las más desconocidas (Rodrigo Vega, Ejeda Manzanera, 
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& González Barberá, 2010), (Daza Rosales, Arrieta Vergara, Ríos Carrascal, & Crespo 

Rojas, 2012). 

Pero el interés del tema no sólo es científico, sino también social y cultural, puesto 

que es algo que podemos relacionar directamente con el tema transversal de Educación 

para la Salud, que de tanta actualidad está; y además no sólo habrá que tratar las 

dificultades conceptuales, sino también las habilidades y las actitudes.  

 

Metodología 

En esta investigación participaron diez profesores/as de diferentes colegios de A 

Coruña y como instrumento de recogida de datos se utilizó una entrevista dirigida, en la 

cual se debía responder a una serie de preguntas relacionadas con la nutrición humana 

(objetivos que se pretenden conseguir, contenidos que se tratan, cómo se tratan, qué se 

evalúa, cómo se evalúa…).  

De todas las preguntas, en este trabajo vamos a presentar las relacionadas con La 

metodología que emplean los/as profesores/as para enseñar la nutrición humana: 

1. Cuando trabajas la nutrición humana, ¿cuánto tiempo le dedicas a este tema?. 

2. Las ideas clave o destrezas quieres que adquieran tus alumnos/as, ¿las 

encuentras en el libro de texto o tienes que utilizar otros materiales? ¿Cuáles?.  

3. En el libro de texto, ¿el desarrollo de contenidos conceptuales, adaptado al 

nivel de los/as alumnos/as, lo encuentras científicamente riguroso, 

actualizado, completo y/o contextualizado? 

4. ¿Qué secuencia de enseñanza sigues? 

5. ¿Qué tipos de actividades propones a tus alumno/as?, ¿dónde las realizan? 

¿Utilizas actividades fuera del aula (en el laboratorio y/o en el aula net) y/o 

del centro (museos, fábricas etc.)? 

6. ¿Haces pruebas/exámenes? ¿Tienes en cuenta las actividades realizadas en el 

proceso de evaluación?  

 

Resultados 

En relación al tiempo que dedican los/as profesores/as a tratar el tema de la 

nutrición humana en sus aulas (tabla 1), cuatro docentes declaran que lo tratan en más 
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de seis sesiones (durante más de dos semanas), tres docentes en dos o tres sesiones (una 

semana) y otros/as tres en cinco o seis sesiones (dos semanas). 

Por su parte, en cuanto al material empleado, todos/as los/as profesores/as utilizan 

el libro de texto en sus clases para tratar los contenidos relacionados con la nutrición 

humana y, excepto uno/a, también todos/as manifiestan emplear además otros 

materiales. Concretamente, respecto a estos otros materiales, seis profesores/as utilizan 

diferentes textos (libros de otras editoriales, unidades didácticas específicas, etc.) y 

otros/as seis la información procedente de páginas web, accesibles en Internet. Además, 

dos profesores/as emplean esquemas o láminas disponibles en el mercado, y uno/a usa 

vídeos educativos. 

 

Tabla 1. Tiempo dedicado por los/as profesores/as al tratamiento de la nutrición humana 

ASPECTOS 

ANALIZADOS 
CATEGORÍAS 

PROFESORES 

(N=10) 

Tiempo dedicado 

2/3 sesiones (1 semana) P1, P5, P9 3 

5/6 sesiones (2 semanas) P4, P6, P7 3 

+ 6 sesiones (+ 2 semanas) P2, P3, P8, P10 4 

Materiales 

empleados 

Libros de texto 
P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P9, P10 
10 

Otros 

materiales 

Otros textos 
P1, P2, P4, P6, P9, 

P10 
6 

9 Páginas web  
P2, P3, P6, P7, P9, 

P10 
6 

Esquemas/láminas  P4, P8 2 

Vídeos P8 1 

Nota: P1 (Profesor/a 1), P2 (Profesor/a 2),.... 

 

Teniendo en cuenta que todos/as los/as profesores/as utilizan en sus clases el libro 

de texto para tratar el tema de la nutrición humana (aunque puedan utilizar otros 

materiales), se les pidió que hiciesen una valoración del mismo. En la tabla 2 se recogen 

los resultados de cada profesor/a, así como sus frases representativas al respecto. Así, se 

pone de manifiesto la existencia de distintos grados de satisfacción (tabla 2):  
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- Cinco profesores /as se muestran satisfechos con el texto, destacando su 

adecuación al nivel de los/as alumnos/as (tres docentes) o, en general, la 

idoneidad del planteamiento que realiza (dos profesores/as).  

- Tres docentes manifiestan un grado de satisfacción medio, en cuanto entienden 

que el texto realiza un desarrollo excesivo de los contenidos (dos profesores/as) 

o, por el contrario, que debería profundizar más en ciertos aspectos (un/a 

docente).   

- Dos profesores/as están poco satisfechos con el libro, cuestionando el tipo de 

contenidos que incluye, en concreto, uno/a de ellos/as considera que están poco 

actualizados y otro/a que  son escasos. 

 
Tabla 2. Grado de satisfacción de los/as profesores/as con el libro de texto utilizado. 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN FRASES TEXTUALES PROFESORES 

(N=10) 

A
lto

 

Planteamiento 

adecuado 

“Aunque hay gente a la que no le gusta cómo 

organizan las actividades y otras cosas, pero 

a mí me gusta como viene todo planteado” 

(Vicens Vives / P2). 

“Son amplios, pero también los niños tienen 

que ir aprendiendo, acaban Primaria con 12 

años y tienen que saber las ideas clave” 

(Vicens Vives / P8). 

2 

5 

Adaptado al 

nivel 

 “En este caso se adapta porque los niños 

tienen un buen nivel, entienden bien lo que 

leen, y después cuando hablamos sobre ello, 

pues por ejemplo el vocabulario era bastante 

asimilable para ellos” (Anaya / P5). 

“Para el nivel que tienen los alumnos…los 

conceptos previos con los que llegan a este 

curso para tratar este tema, no están mal 

como está” (Anaya / P6). 

“Para este nivel sí que les llega, si supiesen 

todo lo que viene en este libro…menos mal. 

Es que aunque digo que lo que viene en el 

libro es lo básico, hay que reconocer que 

tienen muchas asignaturas y no podemos 

olvidarnos de que son niños” (Obradoiro-
Santillana / P7). 

3 

M
ed

io
 

Adaptado al 

nivel pero 

incompleto 

“Trata los contenidos adaptado al nivel de 

los alumnos. No se mete en aspectos difíciles 

de entender. Aunque podría profundizar más 

otros aspectos” (SM / P3). 

1 3 
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Excesivo 

desarrollo de  

contenidos 

“Está muy bien pero no te permite que te 

explayes con el libro porque no te da tiempo 

a acabar los temas” (Edebé / P9). 

“Siempre ha sido una editorial con unos 

objetivos, no elevados, si no mínimos. El 

desarrollo de contenidos es un poco elevado 

para el nivel en que se encuentran algunos 

niños” (SM / P10). 

2 

B
aj

o 

Contenidos 

poco 

actualizados 

“Algunos contenidos tenían que actualizarlos 

un poquito más, como por ejemplo el tema 

de las dietas, la salud… y darles una 

importancia mayor” (SM / P4). 

1 

2 

Contenidos 

escasos 

 “Faltan contenidos conceptuales, porque la 

nutrición es un tema que estaría bien tratarlo 

en todos los cursos” (Anaya / P1). 
1 

Nota: P1 (Profesor/a 1), P2 (Profesor/a 2),.... 

 

El análisis de la información aportada por los/as profesores/as sobre la secuencia 

de enseñanza que llevan a cabo en sus clases nos ha permitido identificar dos grandes 

modelos, que a su vez se subdividen en otros dos (ver tabla 3): 

 Modelo A, explicación del tema y posterior realización de actividades (cuatro 

profesores/as). Este modelo, tal y como hemos dicho, se subdivide en dos: 

Modelo A1, las actividades se realizan como refuerzo y/o aplicación (dos 

docentes) (“Primero explico cada parte (…) del tema y justo a continuación, planteo 

hacer las actividades” -P4-). 

Modelo A2, además de lo anterior, se incluye una actividad final a modo de 

resumen, que también puede utilizarse, para comprobar que los/as alumnos/as han 

interiorizado las ideas (dos docentes)  

 Modelo B, actividad inicial de identificación de las ideas de los/as alumnos/as, 

explicación y realización de actividades (seis profesores/as). Al igual que el 

anterior, este modelo se subdivide en dos: 

Modelo B1, las actividades se realizan como refuerzo y/o aplicación (cuatro docentes)  

 

(“Empiezo siempre con que dibujen cómo se imaginan el cuerpo humano 

(…) Después tratamos los contenidos del libro. Y cada vez que terminamos 

la parte teórica, hacemos las actividades” -P3-). 

 

Modelo B2, añaden a la secuencia anterior, una actividad final a modo de síntesis 

o evaluación (dos profesores/as). 
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Tabla 3. Modelos de secuencia de enseñanza empleados por los/as profesores/as. 

MODELOS SECUENCIACIÓN ESPECIFICACIONES PROFESORES 
(N=10) 

M
od

el
o 

A
 

M
od

el
o 

A
1 

⇒ Explicación 

⇒ Actividades 

P4 ⇒ Explica nuevos 

conceptos ⇒ Hace actividades. 

P8 ⇒ Leen el tema ⇒ Explica 

lo que han leído y no 

entienden ⇒ Hace actividades  

2 

4 

M
od

el
o 

A
2 

⇒ Explicación 

⇒ Actividades 

⇒ Actividad final 

P5 ⇒ Hace una introducción 

al tema ⇒ Explica nuevos 

conceptos ⇒ Hace 

actividades⇒ Hace una 

actividad final a modo de 

resumen 

P9 ⇒ Leen el tema ⇒ Explica 

⇒ Hace actividades ⇒ Se 

plantean preguntas orales a 

modo de síntesis/evaluación 

del tema. 

2 

M
od

el
o 

B
 

M
od

el
o 

B
1 

⇒ Ideas previas 

⇒ Explicación 

⇒ Actividades 

P2 ⇒ Actividad inicial para 

detectar ideas previas ⇒ 

Explica ⇒ Hace actividades 

P3 ⇒ Actividad inicial para 

detectar ideas previas ⇒ 

Explica ⇒ Hace actividades  

P7 ⇒ Actividad inicial para 

detectar ideas previas ⇒ 

Explica ⇒ Hace actividades  
P10 ⇒ Actividad inicial para 

detectar ideas previas ⇒ 

Explica ⇒ Hace actividades 

4 

6 

M
od

el
o 

B
2 

⇒ Ideas previas 

⇒ Explicación 

⇒ Actividades 

⇒ Actividad final 

P1 ⇒ Actividad inicial para 

detectar ideas previas ⇒ 

Explica ⇒ Hace actividades ⇒ 

Hace actividad final 

retomando la actividad inicial 

P6 ⇒Actividad inicial para 

detectar ideas previas ⇒ 

Puesta en común de la 

actividad inicial ⇒ Explica ⇒ 

Hace actividades ⇒Hace 

actividad final a modo de 

síntesis (mapa / esquema) 

2 

Nota: P1 (Profesor/a 1), P2 (Profesor/a 2),.... 
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En cuanto al tipo de actividades que emplean para trabajar el tema de la 

nutrición humana, se observa que todos/as los/as docentes utilizan las actividades de 

lápiz y papel que propone el libro de texto y también otras que implican el uso de 

diferentes recursos. En concreto, la mayoría efectúa salidas complementarias fuera del 

centro a museos y/o fábricas y la mitad realiza actividades empleando las, nuevas 

tecnologías. Muy pocos/as son los/as que realizan prácticas de laboratorio o emplean 

juegos en el aula.  

En relación al modelo de evaluación que siguen los/as profesores/as, todos/as 

emplean tanto el examen como las actividades realizadas en clase o en casa. 

 

Conclusiones y discusión 

A partir de los resultados aquí expuestos, podemos establecer diversas 

conclusiones. Así, el tiempo que le dedica el profesorado de Primaria al tratamiento de 

la nutrición humana no suele ser muy elevado, oscilando entre una y dos semanas. 

El libro de texto es considerado el material de referencia básico en el aula para 

todos/as los/as profesores/as, aunque también emplean otros materiales (otros textos, 

páginas web, láminas, vídeos). En términos generales, los/as docentes valoran 

positivamente la editorial que están utilizando en el centro. En concreto los aspectos 

mejor valorados son el planteamiento que el libro hace del tema y la adaptación al nivel 

del alumnado. Por el contrario, los/as que lo valoran negativamente, lo hacen porque el 

libro plantea contenidos poco actualizados o escasos.  

En cuanto a la secuencia de enseñanza empleada por los/as profesores/as, la 

mayoría parte de actividades iniciales para detectar ideas previas en los/as alumnos/as, a 

continuación dan una explicación verbal, la cual complementan con actividades de lápiz 

y papel, limitándose mayoritariamente a las que figuran en los textos, siendo las 

actividades prácticas poco utilizadas. En este sentido, sería importante que los/as 

docentes de Primaria superaran el casi exclusivo uso del libro de texto, valorando y 

abordando en mayor medida, el uso de otros materiales, sobre todo para realizar 

actividades prácticas, que son las que permiten a los/as alumnos/as tener una relación 

más cercana con los objetos de conocimiento (Mares et al., 2004). 

A la hora de evaluar, en los/as docentes predomina tanto el uso de instrumentos de 

corte más tradicional, como son los exámenes, como la utilización de instrumentos de 
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naturaleza cualitativa (trabajos, cuadernos de los/as alumnos/as) que aportan una visión 

global del aprendizaje del alumnado. Así, frente a otros estudios realizados (Martínez 

Aznar et al., 2002); (González Rodríguez et al., 2012), los/as docentes no contemplan de 

forma exclusiva el examen como única forma de evaluar y que constituya el único 

medio para comprobar aquello que ha aprendido el/la estudiante. 

Finalmente, cabe señalar que las conclusiones de este trabajo, pueden servir de 

punto de partida para la reflexión y la mejora de la enseñanza. En cualquier caso, 

constituyen una primera aproximación al problema tratado y deben ser confirmadas en 

posteriores investigaciones. 
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RESUMO: A formação de professores é um processo complexo que deve ir ao encontro 

das necessidades reais dos contextos educativos e cujo aperfeiçoamento exige que sejam 

ouvidos todos os intervenientes. Neste estudo pretendemos, de uma forma geral, analisar o 

que pensam os alunos da formação obtida na Licenciatura em Educação Básica da Escola 

Superior de Educação de Bragança. Partindo deste diagnóstico fomos averiguar, em 

particular, a sua opinião sobre a formação em ciências e em didática das ciências e como 

essa formação contribui para seu o desempenho em diferentes contextos no âmbito da 

Iniciação à Prática Profissional. Trata-se de um estudo essencialmente qualitativo, de 

carácter descritivo e interpretativo. Para recolha de dados recorremos num primeiro 

momento a um inquérito por questionário e, posteriormente, a uma entrevista. Os resultados 

evidenciaram que, apesar de satisfeitos, os alunos apontaram alguns aspectos que gostariam 

de ver melhorados. No que respeita à didática das ciências referiram a relevância do 

trabalho prático e experimental, e a implementação destas estratégias nas suas práticas 

educativas. Concluímos que, apesar da satisfação, não há uma perceção clara sobre o 

processo de formação da Licenciatura em Educação Básica, e que os alunos valorizam 

metodologias que possam transferir para os contextos educativos. 

 

 

Introdução 

Este estudo faz parte integrante de uma investigação mais ampla cuja principal 

finalidade é refletir sobre a formação dos educadores/professores oferecida na Escola 

Superior de Educação de Bragança aquando da frequência do 1.º ciclo de estudos, ou 

seja, durante a Licenciatura em Educação Básica  

Esta licenciatura constitui, de acordo com o Processo de Bolonha, o primeiro 

patamar da formação para a docência de educadores e professores do ensino básico, que 

tem de ser complementada por uma formação especializada e profissionalizante ao nível 

do mestrado. 

O plano de estudos contempla, de acordo com a legislação em vigor, a formação 

educacional, a formação prática e ainda a formação cultural, pessoal, social e ética que, 

espera-se, permitam desenvolver um professor criativo, reflexivo e crítico, capaz de 

analisar os contextos complexos em que tem de desenvolver a sua ação e atuar 

contribuindo para as mudanças necessárias.  
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O processo de formação de professores caracteriza-se, pois, por uma ampla 

complexidade, pelo que é fundamental refletir e investigar no sentido de se perspetivar 

uma formação de qualidade. Neste contexto, após seis anos de implementação do 

Processo de Bolonha em Portugal, está na ordem do dia a necessidade de se discutir 

sobre o trabalho que se faz no domínio da formação de professores. Neste processo é 

importante enfatizar a opinião dos alunos, pois estes devem ser os protagonistas ativos 

na procura de novos caminhos trilhados durante o seu processo de formação. Só desta 

forma será possível a implementação de novas reformas educativas com algum sucesso. 

Para este estudo definimos os seguintes objetivos: (i) Avaliar o grau de satisfação 

dos alunos do Curso de Licenciatura em Educação Básica da Escola Superior de 

Educação de Bragança relativamente à formação; (ii) Conhecer as perceções dos alunos 

sobre a formação em Ciências, do ponto vista concetual e didático; (iii) Refletir sobre a 

implementação de atividades de ciências nas suas práticas educativas em diferentes 

contextos; e (iv) Perspetivar melhorias para o Curso.  

Neste artigo começamos por apresentar aspectos teóricos que sustentam o estudo, 

com enfoque sobre a formação de professores e a educação em ciências nos primeiros 

anos. Seguidamente referimos a metodologia utilizada nesta fase da investigação e a 

apresentação e discussão dos resultados. Por último, fazemos algumas considerações e 

terminamos com as referências bibliográficas utilizadas. 

 

A Formação de Professores 

Desde há muito que a problemática da formação de professores ocupa um lugar de 

destaque na investigação em educação, pois entende-se como um processo de 

desenvolvimento assente na reflexão sobre a atividade realizada e da resolução de 

problemas que a mesma suscita num contexto de práticas enquadradas numa cultura 

profissional bem definida (Leitão & Alarcão, 2006).   

Segundo Vieira (2003), a formação de professores deve ser pensada e 

desenvolvida através de processos “reflexivos, investigadores das suas próprias práticas, 

o que implica o planeamento de problemas e não de soluções pré-estabelecidas, então, o 

professor tem que participar na sua própria formação” (p. 122). Nesta linha, os planos 

de formação deverão ser flexíveis, adaptados aos projetos e necessidades dos diferentes 

atores (Jiménez, 1998 e Vieira, 2003), segundo abordagens construtivistas que implicam 
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a “conceptualização dos professores como alunos que continuamente constroem nova 

compreensão do ensino (…), e como líderes que exploram colegialmente formas 

criativas e mais eficazes de ensino” (Macedo, Fonseca, Conboy & Martins, 2001, p. 62). 

Esta perspetiva está na base da “formação prática dos profissionais, que, sendo 

reflexiva, associa investigação e prática” (Formosinho, Oliveira-Formosinho & 

Machado, 2010, p. 19). 

Várias razões são apontadas para uma formação de professores de base 

construtivista, das quais destacamos: (i) o isomorfismo de princípios e práticas entre a 

formação de professores e a formação que devem proporcionar às crianças; (ii) a 

consciencialização, por parte dos professores, da existência e da importância de 

conceções alternativas, que também ocorrem nas crianças (Formosinho, Oliveira-

Formosinho & Machado, 2010). 

O processo de formação que privilegie a reflexão e que enquadre o 

questionamento no cerne do crescimento pessoal e profissional parece ser o mais 

indicado, uma vez que as competências pessoais e profissionais não são adquiridas a 

partir de um qualquer modelo pré-concebido, mas vão-se desenvolvendo (construindo) 

num contínuo e num espaço de intervenção aberto e reflexivo (Leitão & Alarcão, 2006).  

Quando os alunos-futuros professores questionam as suas conceções e as práticas 

em relação aos problemas curriculares fundamentais (o que ensinar e para quê, que 

estratégias utilizar, como as implementar) e consideram a análise crítica do contexto, 

favorecem significativamente a sua evolução e o seu desenvolvimento profissional 

(Pórlan, 2002). 

Atualmente, o modelo de formação de educadores/professores, profundamente 

afetado pelo chamado processo de Bolonha, assenta no Decreto-lei n.º 43/2007, de 22 

de fevereiro, e prevê a formação inicial dos educadores de infância e professores do 

ensino básico, do 1.º e do 2.º ciclo nas áreas de Português, Matemática, Ciências da 

Natureza e História e Geografia de Portugal, em dois ciclos, um correspondente à 

Licenciatura em Educação Básica, com uma formação de caráter mais abrangente e 

outro, de especialização e profissionalização, correspondente ao Mestrado num 

determinado nível de educação/ensino.  

De acordo Decreto-lei n.º 43/2007, Artigo 15.º, são definidas as componentes de 

formação exigidas nos currículos do curso de Licenciatura e fixada a distribuição da 
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carga horária de trabalho dessas componentes, avaliada através do número de ECTS 

(número de créditos). Assim, são consideradas a formação educacional geral (FEG), a 

formação na área da docência (FAD), a formação em didáticas específicas (DE) e a 

iniciação à prática profissional (IPP). São ainda referidas a formação social, cultural e 

ética e a formação em metodologias de investigação em educação.  

A estrutura curricular prevista valoriza significativamente a dimensão do 

conhecimento disciplinar, assumindo que “o desempenho da profissão docente exige o 

domínio do conteúdo científico, humanístico” (Decreto-lei n.º 43/2007, p. 1321), 

através do peso significativo da componente de formação FAD (120 a 135 ECTS), que 

“visa garantir a formação académica adequada às exigências da docência nas áreas 

curriculares ou disciplinas abrangidas” (Decreto-lei n.º 43/2007, artigo 14, n.º 7, p. 

1324). 

Outra componente, a Formação Educacional Geral, abrange os conhecimentos, 

capacidades, atitudes e competências no domínio da educação relevantes para o 

desempenho de todos os educadores/professores, incluindo a sua interação com a 

comunidade e a participação na análise e no desenvolvimento de políticas educativas, 

fundamentada na análise crítica de investigação educacional relevante. Esta análise 

decorre da formação em metodologias de investigação que permita capacitar os futuros 

docentes para a adoção de uma atitude investigativa no desempenho profissional. No 

entanto, a esta componente apenas estão atribuídos 5 a 10 ECTS. 

A componente de Didáticas Específicas abrange os conhecimentos, capacidades, 

atitudes e competências relativas ao ensino nas áreas curriculares ou disciplinas de 

habilitação para a docência e nos ciclos ou níveis de ensino respetivos. 

A Iniciação à Prática Profissional inclui “a observação e colaboração em situações 

de educação e ensino” (Artigo 14.º, n.º 4, alínea a, p. 1322), componente considerada 

fundamental e insubstituível no processo de formação. As atividades devem contribuir 

para o desenvolvimento profissional dos formandos, através duma análise crítica e 

reflexiva em relação aos desafios, processos e desempenhos do quotidiano profissional, 

visando o desempenho como futuros educadores/professores. A esta componente 

correspondem 15 a 20 ECTS. 

A componente de formação cultural, social e ética não tem um peso 

especificamente atribuído, e abrange a sensibilização para os grandes problemas 
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contemporâneos, incluindo áreas culturais diversas e a reflexão sobre as dimensões ética 

e cívica da atividade docente. 

De realçar a referência à fundamentação de todas as atividades na investigação. 

Na Escola Superior de Educação de Bragança tem funcionado a Licenciatura em 

Educação Básica, aprovada pela Portaria n.º 1618/2007, de 24 de dezembro, com as 

alterações do despacho 4549/2013, de 24 de março. 

A Formação Educacional Geral inclui a formação na área das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, Psicologia da Educação e Sistema Educativo e 

Organização Curricular. A formação em Didáticas Específicas abrange formação nas 

didáticas de Língua Portuguesa, de Matemática, de Estudo do Meio e das Expressões. 

Estas componentes de formação correspondem, cada uma, a 20 ECTS, e incluem ainda 

as unidades curriculares de Ética, Educação e Cidadania e Metodologias de 

Investigação em Educação. 

A componente de Formação na Área da Docência correspondem 120 ECTS, o 

valor mínimo permitido pelo Decreto-lei n.º 43/2007, Artigo 15.º. Inclui uma formação 

voltada sobretudo para o domínio dos conteúdos das diferentes áreas disciplinares: 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, História e Geografia de Portugal 

e Expressões.   

A componente de Iniciação à Prática Profissional, correspondente a 15 ECTS, era 

lecionada em duas unidades curriculares IPP 1 e IPP 2, dedicadas à observação e à 

observação e cooperação, nos diversos contextos de educação pré-escolar e ensino 

básico (1.º e 2.º ciclos). A partir de 2011/2012, essas unidades curriculares foram 

fundidas numa única, permitindo um contacto mais alargado com os diferentes 

contextos, em resultado das experiências tidas e da reflexão feita na instituição 

(Despacho n.º4549/2013, de 24 de março). 

As experiências observadas e vividas pelos alunos são relatadas, problematizadas 

e refletidas com base na literatura, procurando assim estimular-se uma análise crítica e 

reflexiva em relação aos desafios do quotidiano profissional. Procura-se, assim ir ao 

encontro das reflexões de Zeichner (1993), Vieira (2003), Cardona (2006) e Ponte 

(2006), que apontam para a valorização da prática profissional e a sua importância na 

construção de saberes, através reflexão sobre situações e problemas emergentes dessa 

prática, como foi referido. 
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Educação em Ciências 

A educação deve orientar-se para o desenvolvimento de competências, “incluindo 

as necessárias para compreender problemas de sustentabilidade que atualmente se 

colocam, tanto a nível local como global, um requisito essencial para se poder ponderar 

percursos de resolução e/ou contribuir com atuações efectivas para os resolver ou 

mitigar” (Pedrosa, 2010, p. 356). No mesmo sentido deve-se integrar a educação 

científica que, além disso, constitui um veículo de desenvolvimento dos indivíduos, 

capaz de promover a capacidade científica endógena e a capacidade de intervenção para 

uma cidadania informada e ativa (Pedrosa, 2010).  

Para Santos (2003), o objetivo amplo e geral da ciência para todos requer o 

cumprimento de três metas concretas: (i) facilitar aos alunos a aprendizagem de 

conteúdos científicos; (ii) incentivar o interesse dos alunos pela ciência; e (iii) criar-lhes 

uma consciência que os torne sensíveis às vantagens e problemas inerentes ao 

desenvolvimento científico e tecnológico da nossa sociedade e os forme como futuros 

cidadãos responsáveis. 

Cachapuz, Pérez, Carvalho, Praia & Vilches (2005) enumeram alguns pontos que 

devem orientar a educação em ciências, de modo a favorecer a construção e o 

desenvolvimento de competências, dos quais destacamos: (i) apresentar situações 

problemáticas abertas, adequando o nível de dificuldade ao aluno para que este possa 

tomar decisões; (ii) propor a apresentação de múltiplas estratégias incluindo atividades 

experimentais (iii) enfatizar a comunicação como um fator determinante da atividade 

científica; e (iv) potenciar a dimensão coletiva do trabalho científico, organizando-se 

grupos de trabalho. 

As orientações atuais da educação em ciências apontam para um ensino por 

pesquisa, assente numa base prática e experimental. De acordo com Caamaño (2003) e 

Martins et al. (2006), as atividades práticas podem ser: experiências sensoriais, 

experiências de verificação/ilustração, exercícios práticos e investigações ou atividades 

investigativas, em que incluímos o trabalho experimental. 

Nestas atividades a aprendizagem é um processo ativo, centrado na manipulação e 

na descoberta, em que os saberes científicos podem ser abordados de forma concreta e 

intuitiva (Thouin, 2004). Miguéns (1999) refere três argumentos a favor deste trabalho 

com as crianças: (i) cognitivo - o trabalho prático pode melhorar a compreensão da 
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ciência e promover o desenvolvimento concetual das crianças; (ii) afetivo – o trabalho 

prático é motivador e estimulante, gera interesse e entusiasmo; e (iii) desenvolvimento 

de capacidades - o trabalho prático desenvolve não só habilidades de manipulação ou de 

destreza manual, mas também promove maior nível de competências tais como a 

observação, medição, previsão e inferência que são transferíveis para outras áreas do 

saber. Pedrosa (2010) relembra ainda o valor e a importância da conversa, da discussão 

e da imaginação, associadas às atividades práticas. 

Considerando a importância da educação em ciências desde os primeiros anos de 

escolaridade, a formação de professores deve dar uma resposta adequada. Neste sentido, 

uma das soluções passa por uma formação que aborde de forma prática e ativa os 

principais desafios do ensino, de acordo com os currículos estabelecidos e que permita a 

partilha de experiências entre os diferentes agentes educativos. 

Para tal, torna-se necessário desenvolver uma formação concetual e didática de 

forma a “apetrechar” os futuros professores de estratégias e metodologias de ensino que 

os ajudem a promover uma aprendizagem científica por parte das crianças (Gomes, 

2008). De acordo com Feldman (2000), a implementação de práticas inovadoras só será 

possível se os professores quiserem assumir riscos e estiverem abertos a usar estratégias 

diferentes daquelas que habitualmente se utilizam.  

A formação deve inspirar e estimular os professores a conceberem e ajudarem as 

crianças a realizar pequenas investigações, preparando materiais e registos necessários à 

implementação do trabalho prático.  

 

Metodologia do Estudo 

O estudo carateriza-se por uma metodologia essencialmente qualitativa de 

natureza descritiva e interpretativa. Na primeira fase do estudo descrevemos o grau de 

satisfação dos alunos da Escola Superior de Educação de Bragança relativamente à 

Licenciatura em Educação Básica, recorrendo a uma metodologia com caraterísticas 

quantitativas, assente no tratamento estatístico dos dados; posteriormente, recorremos a 

um método de cariz qualitativo para conhecer a perceção dos alunos sobre a formação 

em Ciências, do ponto vista concetual e didático e sobre a implementação de atividades 

de ciências nas suas práticas educativas em diferentes contextos. De acordo com Carmo 
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& Ferreira (1998) na investigação em educação, os dois métodos podem ser utilizados 

como complementares.  

Relativamente à primeira fase, consideramos o inquérito por questionário o 

instrumento adequado, já que é «eficaz», na medida em que pode ser aplicado em 

qualquer lugar, a um grande número de indivíduos de uma forma rápida e económica e 

permite a obtenção de dados padronizados e generalizáveis (Sousa, 2005). 

O questionário foi construído de forma precisa, atendendo aos princípios 

enumerados por Carmo & Ferreira (1998) e Foddy (2002), tendo o cuidado de formular 

questões breves, claras e objetivas. Posteriormente, de modo a garantir a credibilidade 

do estudo e a diminuir os erros, procedemos à validação do questionário.  

O questionário inicia-se com um texto a informar sobre o tema central do estudo, 

a finalidade e utilização da informação recolhida, e, ainda, a garantia do anonimato. O 

corpo do questionário encontra-se dividido em duas seções: (1) caraterização pessoal 

dos inquiridos; (2) grau de satisfação com o curso. O questionário é constituído por 

questões fechadas, de fácil resposta e posterior tratamento, e apenas três questões 

abertas, para que os inquiridos manifestassem a sua opinião livremente acerca dos 

aspetos mais e menos valorizados na LEB, bem como para que pudessem apontar 

algumas sugestões, que, na sua opinião, pudessem melhorar a sua formação. 

A população abrangida na primeira fase do estudo foram os alunos da 

Licenciatura em Educação Básica e os alunos do 1.º ano dos Mestrados sequentes em 

funcionamento na ESE de Bragança no ano letivo 2011/2012, no total de 263 alunos, 

com uma taxa de resposta de 60,2%.  

Na segunda fase do estudo recorremos a uma entrevista semi-estruturada, 

realizada em junho de 2013, individualmente, a quatro alunas do 3.º ano que tinham 

realizado experiências educativas de ciências nos diferentes contextos e que se 

voluntariaram para colaborar no estudo. 

Na esteira de Rasco & Recio (2003), desenvolvemos uma entrevista com o 

propósito de recolher informação sobre as opiniões, significados e acontecimentos 

ocorridos num determinado ambiente, permitindo que o entrevistado enriquecesse e 

expressasse mais facilmente a sua opinião (Flick, 2005). 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994), “nas entrevistas semi-estruturadas fica-

se com a certeza de se obter dados comparáveis entre vários sujeitos” (p. 135) definindo 
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o âmbito sobre o qual vão incidir as questões (Rasco & Recio, 2003), pelo que se deve 

elaborar um guião orientador da entrevista. No entanto não tem de seguir-se “à risca” a 

ordem e a sequência das questões apresentadas e pode, em muitas situações, explicitar-

se algumas questões no curso da entrevista e até mesmo reformulá-las para atender às 

necessidades do entrevistado (Morgan & Guevara, 2008).  

Na administração da entrevista tivemos em consideração três momentos distintos: 

(i) justificação do propósito da entrevista, destacando a importância da colaboração das 

entrevistadas para o desenvolvimento da investigação; (ii) desenvolvimento da 

entrevista de acordo com o guião previamente elaborado; e (iii) agradecimento da 

participação e reforço do pedido de disponibilidade para posteriores colaborações. 

As entrevistas realizadas foram gravadas em registo áudio, posteriormente 

transcritas e sujeitas a análise de conteúdo. 

 

Apresentação e Discussão de Resultados 

Nesta seção do trabalho vamos apresentar os dados recolhidos através do 

inquérito por questionário aplicado em junho de 2012 e da análise de conteúdo das 

entrevistas efetuadas em junho de 2013. 

Verificamos que a maioria dos alunos que frequentam a LEB e os cursos de 

mestrado profissionalizantes para a educação de infância e 1.º e 2.º ciclo do Ensino 

Básico são, maioritariamente, do sexo feminino (87,8%), situação comum na profissão 

docente, nomeadamente, nos primeiros anos de escolaridade; têm idades compreendidas 

entre 18 e 35 anos, sendo que a maioria se insere no intervalo entre os 21 e os 23 anos. 

Apenas 8 alunos têm mais de 27 anos e apenas quatro são estudantes trabalhadores. 

Que apreciação fazem então estes alunos do Curso de Licenciatura em Educação 

Básica? 

Relativamente à apreciação dos alunos em relação à organização e funcionamento 

do Curso de Licenciatura as respostas são apresentadas nos quadro I. 
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Quadro n.º I – Grau de satisfação dos alunos em relação à organização e funcionamento do curso 

 Distribuição de respostas (%) 
Escala de resposta 

Itens de avaliação 1 2 3 4 5 NR 

Carga horária global do curso 3 17 52 21 4 3 

Adequação da carga horária 

atribuída às áreas 

curriculares 

b1) educacional geral 1 7 67 21 3 1 

b2) área da docência 5 14 62 14 2 3 

b3) didáticas específicas 3 14 56 20 1 6 

b4) Iniciação à prática 

profissional 
14 29 35 10 2 10 

Adequação da carga horária atribuída às diferentes 

Unidades Curriculares 
2 13 71 12 1 1 

Adequação da carga de trabalho ao número de 

créditos das UC 
4 27 55 14 0 0 

Adequação do horário letivo 3 19 60 18 0 0 

Articulação entre as diferentes unidades curriculares 1 10 62 22 1 4 

Relação entre a componente teórica e a componente 

prática do Curso 
3 30 48 17 1 1 

Apoio dos professores 0 4 28 44 9 15 

Preparação científica e pedagógica dos professores 0 4 32 38 12 15 

Na globalidade, classifique o seu grau de satisfação 

relativamente ao Curso. 
1 9 55 32 3 0 

1 – não satisfaz; 2 – satisfaz pouco; 3 – satisfaz; 4 – Satisfaz bem; 5 – satisfaz muito bem; NR 

– não respondeu 

 

Todos os itens tiveram uma avaliação positiva, predominando as respostas 

classificadas com satisfaz.  

No que diz respeito à avaliação global do curso os alunos situam a maioria das 

suas respostas no nível 3 (satisfaz). No entanto, salientamos que há uma tendência para 

respostas de nível mais elevado (satisfaz bem) com 32%.  

Nos itens referentes ao “apoio dos professores” e à sua “preparação científica e 

pedagógica” os alunos mostraram um grau de satisfação elevado, com o maior número 

de respostas no nível 4 (satisfaz bem). Estes dados foram reiterados nas entrevistas 

como referem, por exemplo, as alunas A, B e D:  

A formação oferecida é muito boa. Pela atitude dos professores para 

connosco, pela disponibilidade, estarem sempre dispostos para nos ajudar e 

para nos orientar (aluna A). 

Bom. Muito bom quer ao nível das unidades curriculares (…) para mim é o 

que tem mais valor ao nível do acompanhamento do corpo docente, da 

turma, há um espírito cooperativo e académico que é muito produtivo e que 

ajudou na integração e nessa satisfação (aluna B). 
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Bom, é assim é bom porque deram-nos informações e sempre que nós 

tínhamos dúvidas (…) havia sempre um apoio quer dos professores quer da 

Engenheira que está no laboratório (…), e também na globalidade do curso 

(aluna D). 

 

Podemos, ainda, destacar os itens “relação entre a componente teórica e a 

componente prática” e “adequação da carga horária de IPP” como os que tiveram maior 

número de respostas “satisfaz pouco” e “não satisfaz”. Quer dizer, os alunos 

consideraram a prática como espaço de articulação e núcleo central da sua formação. 

Também revelaram algum desconhecimento das limitações legais da estrutura curricular 

ao proporem alterações do plano de estudos no sentido de um reforço da IPP. Este 

aspeto já tinha sido alvo de reflexão interna na instituição e conduzido às alterações 

curriculares aprovadas pelo Despacho 4549/2013, de 24 de março, mas muitos dos 

respondentes (nomeadamente os alunos dos mestrados e do 3.º ano da LEB em 

2011/2012) tinham vivido o currículo anterior.  

Relativamente às condições da escola e do desenvolvimento do Curso os alunos 

apresentaram as suas respostas de acordo com o quadro n.º II. 

Quadro n.º II - Grau de satisfação dos alunos com as condições da escola e do desenvolvimento do curso 

 Distribuição de respostas (%) 
Escala de resposta 1 2 3 4 5 NR 

Adequação dos espaços às atividades letivas 0 10 57 30 2 1 

Adequação do número de alunos por turma 3 30 44 22 2 0 

Disponibilidade de locais de trabalho na escola 2 12 52 27 7 0 

Acessibilidade à documentação e bibliografia 1 4 41 44 10 0 

Facilidade no acesso a equipamento e meios 

laboratoriais 
0 7 51 33 7 1 

Facilidade no acesso a equipamentos e meios 

informáticos e audiovisuais 
0 9 48 35 8 0 

Apoio logístico à sua vida quotidiana 1 9 66 21 1 1 

Apoio social disponível 16 20 47 14 2 1 

1 – não satisfaz; 2 – satisfaz pouco; 3 – satisfaz; 4 – Satisfaz bem; 5 – satisfaz muito bem; NR 

– não respondeu 

 

Numa leitura global do quadro verificamos que as respostas se situam no nível 3 e 

4. Destaca-se o “apoio logístico à sua vida quotidiana” e a “facilidade no acesso a a 

equipamentos e meios”.  

A maior insatisfação reside no número de alunos por turma com 33% de resposta 

“não satisfaz” ou “satisfaz pouco”. Este aspeto também foi referido na entrevista da 
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aluna C: “A turma é grande e também nos prejudica na aprendizagem porque somos 

muitos, muitos mesmo”. 

Por último solicitamos aos alunos que apresentassem sugestões, que na sua 

opinião, poderiam contribuir para melhorar a formação da Licenciatura em Educação 

Básica. Dos 139 alunos inquiridos, 124 apresentaram sugestões. No quadro n.º III, 

apresentamos os resultados da análise das respostas dos alunos. 

Quadro n.º III - Síntese, por categorias, das respostas dos alunos relativamente a sugestões para melhorar a 

formação na LEB 

Respostas dos alunos  F.O. 
Iniciação à Prática Profissional 51 

Alterar o plano de estudos 20 

Carga horário por semestre e por UC 17 

N.º de alunos por turma 15 

Mais aulas páticas e menos teórica 13 

Rever os conteúdos de algumas UC 13 

Regime de faltas 13 

 

Pela leitura do quadro verificamos que um elevado número de alunos anota como 

sugestão para melhorar a formação um maior número de horas dedicado à Iniciação à 

Prática Profissional. Sugerem, ainda, algumas mudanças ao plano de estudos e 

alterações na carga horária por semestre e por unidade curricular. 

Haver uma melhor preparação para a prática em termos didáticos, conteúdos 

trabalhamos (…) como é que reagimos a diversos comportamentos, sei que 

se calhar na teoria ia ser muito relativo porque uma coisa é falar outra coisa 

é lá mas devíamos ter um pouco dessa preparação para nos adequarmos 

mais ao contexto (aluna D). 

O tempo das unidades das ciências ser maior (…) às vezes as coisas são tão 

importantes e podíamos aproveitar para aprofundar em coisas que nos 

interessam (…) E temos outro tempo noutras unidades que eu acho que até é 

demasiado (aluna C). 

era importante (…) uma didática de laboratório, por exemplo, porque é a 

parte mais interessante e mais motivante para os alunos e nós tivemos as 

primeiras experiências (…) no entanto, (…) provavelmente não abordamos 

tudo que seria possível (aluna B). 

 

Em síntese, a perceção dos alunos relativamente à organização e funcionamento 

do curso indica-nos que valorizam o trabalho que tem sido feito na instituição mas 

também que é necessário proceder a algumas correções:  

nós devíamos ter tempo para refletir sobre aquilo que aprendemos nas 

didáticas e nós não temos porque estamos a aprender e ao outro dia vamos 
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para o contexto e se nós fizéssemos, tivéssemos essa aprendizagem antes 

conseguíamos passar pelo processo de maturação, de reflexão daquilo que 

nós aprendemos e até termos tempo para pesquisar mais e para aplicar 

melhor (aluna C).  

 

Como lemos o quadro n.º I, o grau de satisfação dos alunos no que respeita às 

didáticas específicas é satisfatório. 

No caso particular da formação em ciências, os alunos manifestaram um elevado 

grau de satisfação, e realçaram o papel da didática especifica das ciências para o 

desenvolvimento das suas experiências nos diferentes contextos como evidenciam os 

seguintes episódios:  

Estou satisfeita com a formação oferecida nas ciências (…) foram muito 

importantes porque nas diferentes ciências que tivemos trabalhamos a 

vertente da atividade experimental que nos ajudou porque nós fizemos isso 

em IPP percebemos a importância das atividades experimentais 

demostrativas para as crianças (aluna C). 

Foi bom porque nós estivemos a falar de métodos que podíamos utilizar, 

estivemos a analisar o programa, entramos mais no conteúdo e houve uma 

preparação, isso deu para aplicar, muitas vezes nós na [elaboração] do 

relatório ou a preparar aulas (…) e isso sim, foi bastante importante (aluna 

D). 

Acho que a formação foi boa também, muito boa, mesmo a nível de 

material os laboratórios estão bem equipados sempre tivemos aulas práticas 

(…) toda as aulas vão ao encontro daquilo que nós mais tarde vamos 

abordar (aluna B). 

Essa unidade curricular [Didática de Estudo do Meio Físico] foi nota 10 

porque nós planificamos, interviemos, nessa área com essas planificações, 

por isso foi uma boa preparação, aliás chegamos depois a aplicar no Santo 

Condestável e tivemos a percepção que realmente correu bem, aplicamos no 

contexto de pré-escolar (…) então por isso foi muito bom (aluna B).  

 

De uma forma geral, os alunos reconheceram que as atividades de ciências 

desenvolvidas nos diferentes contextos permitiram uma sistematização dos 

conhecimentos adquiridos e valorizaram a aplicação prática desses conhecimentos. 

Sim, sem dúvida, aliás grande parte das intervenções foram planificadas em 

contexto de aula aqui (…) Se calhar o que mais valorizo nos aspetos da 

didática do meio físico foi a aplicação em ciências propriamente dito (…) 

por exemplo eu nunca tinha estado (…) em contacto com o programa de 

estudo do meio, então isso foi um aspeto muito positivo (aluna B). 

Percebemos só no 3.º ano aquilo dos métodos que nos ajudou, fiz os 

relatórios de IPP com isso, é verdade, mesmo agora para o 1.º ciclo (…) eu 

e a minha colega até aplicamos o trabalho no contexto real (aluna C).  

Sim, a ciências sim noutras áreas não, porque (…) não trabalhamos se 

calhar o suficiente para poder intervir, a nível de métodos, de estratégia (…) 
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[em ciências] a professora punha uma atividade e nós tínhamos que dizer o 

que é que se pretendia (…) mas achei interessante que não é só chegar lá e 

fazer, há todo um processo que o professor tem de saber para que os alunos 

percebam (aluna D). 

 

Em síntese, os alunos manifestaram um elevado grau de satisfação com a 

formação em ciências, quer porque valorizam os conteúdos abordados nas diferentes 

unidades curriculares quer porque constataram a aplicabilidade dos mesmos em 

diferentes contextos e situações. 

 

Considerações Finais 

A formação de educadores/professores de qualidade exige que as instituições de 

formação discutam e partilhem as experiências mas também que se ouçam todos os 

agentes da formação (incluindo os alunos). O processo de formação inicial é bastante 

complexo e tem de integrar uma prática reflexiva que envolva todos os intervenientes, 

que permita construir e reconstruir opções, expectativas e superar as dificuldades. 

Um dos aspetos que importa salientar é a necessidade de uma 

informação/consciencialização dos alunos para o novo modelo de formação, no  sentido 

de clarificar que a Licenciatura em Educação Básica não é um curso profissionalizante, 

e portanto, a Iniciação à Prática Profissional não é um estágio em que os alunos devam 

assumir uma postura profissional e uma prática de ensino sistematizada. Por outro lado, 

essa clarificação ajudaria os alunos a perceber a dispersão pelos diferentes contextos da 

educação básica e a abrir o leque de possibilidades de saídas profissionais, além 

daquelas que desejam e esperavam. 

Entre os aspetos positivos que os alunos referem, destaca-se a qualidade da 

formação nas suas diversas vertentes e a apreciação do trabalho/apoio dos professores, 

ou seja, reconhecem que o processo de formação resulta do desenvolvimento de 

esforços individuais e coletivos e da partilha de conhecimentos e experiências num 

contexto complexo.  

Relativamente à formação em ciências, consideramos que a opinião das alunas é 

favorável, quer do ponto de vista dos conteúdos quer do ponto de vista didático, embora 

reconheçam que há necessidade dessa formação ser ampliada no próximo ciclo de 

estudos. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2317



Existe um longo caminho a percorrer até que a formação de professores seja 

formalmente constituída como uma área credível e socialmente valorizada de formação 

profissional de nível superior. 
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RESUMO: O trabalho analisou as significações do ensinar e aprender produzidas por 

professores e alunos da sala de apoio à aprendizagem em duas escolas estaduais em 

Londrina-PR. De caráter qualitativo, na modalidade de estudo descritivo-interpretativo, a 

pesquisa apoiou-se nos estudos de Rockweel & Speleta (1986); Collares & Moysés (1996); 

Lahire (1997); Aquino (1997), com o objetivo de compreender o trabalho desenvolvido 

nestes espaços de atuação. Como problema norteador perguntamos: quais as significações 

de alunos e professores a respeito  do aprender e das dificuldades de aprender? Como a sala 

de apoio à aprendizagem é significada? Que significações estão presentes nos documentos 

norteadores do programa? Para sua realização, adotamos os seguintes procedimentos 

metodológicos: revisão bibliográfica, pesquisa documental, observação e entrevista. Nossos 

resultados indicaram que as significações de alunos e professores sobre o ensinar e o 

aprender são correspondentes à concepção encontrada nos documentos que oficializam as 

salas de apoio. O não aprender é reconhecido como um problema do aluno e por 

decorrência de sua família. Esse também é o modo como os alunos percebem a si mesmos 

no processo de aprendizagem. Os resultados da pesquisa nos convidam a refletir acerca das 

políticas públicas educacionais interessadas na incorporação de ações preventivas e 

interventivas, relacionadas aos processos de ensinar e aprender no cotidiano escolar. 
 

 

Introdução 

Ao pensarmos nas dificuldades de aprendizagem é preciso reconhecer em 

primeira instância que na complexidade da escola, os processos envolvidos são 

marcados por trajetórias diferenciadas, avaliadas como satisfatórias ou insatisfatórias. 

Nessa complexidade interatuam diferentes expectativas em relação ao domínio dos 

conteúdos escolares e apreensão do conhecimento. Como lócus de expectativas tão 

diversas, é compreensível que a escola produza em seu bojo, relações de inadequação, 

descontinuidade, rotulação e fragmentação. Relações que coexistem com aquelas 

valorizadas como assertivas, pedagogicamente corretas, científicas, enfim, adequadas às 

exigências que a sociedade, em seus diferentes momentos históricos, entende serem 

próprias à instituição escolar.  

No cenário escolar encontramos um contexto de demandas e expectativas em 

torno daquele que “aprende” e, ao mesmo tempo, ansiedade e angústia proporcionadas 

pela ausência de compreensão acerca daquele que ocupa o lugar do não saber ou 
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daquele que apresenta dificuldades para aprender, como se os aspectos não falassem do 

mesmo processo.  

O desafio que se coloca à compreensão das dificuldades de aprendizagem tem 

gerado, na maioria dos casos, estigmas e estereótipos que atingem a família, o aluno, os 

professores e a própria escola, enfatizando e generalizando as condições incapacitantes 

ao aprender. Na perspectiva adotada neste estudo, consideramos que aprender, não 

aprender ou ter dificuldades para aprender, constituem percursos distintos que dizem 

respeito a um mesmo processo. Assim, a aprendizagem (processo) engendra múltiplas 

possibilidades e seu sucesso ou insucesso, depende de condições de construção ou (re) 

construção que não estão localizadas isoladamente no sujeito, ou no meio, ou nos 

objetos de apropriação e “ensinagem”. Esta construção e reconstrução são muito mais 

marcadas pelo “e” que pelo “ou”, o que denota a complexidade deste fenômeno. As 

dificuldades de aprendizagem evidenciam, não apenas um processo insatisfatório, mas 

também as teias que o teceram.  

No presente estudo, nossa discussão não recaiu sobre definições, nomenclaturas, 

classificações ou avaliações das dificuldades de aprendizagem. Buscamos destacar as 

significações produzidas por alunos e professores envolvidos diretamente com as salas 

de apoio, espaço oficial de trabalho com alunos que não acompanham satisfatoriamente 

o processo de aprendizagem nas escolas estaduais do município de Londrina, onde o 

estudo se desenvolveu. Nesse sentido, interessou-nos por no visível “o olhar” dos 

professores que atuam nesse espaço e “o olhar” dos alunos que frequentam a sala de 

apoio porque são considerados alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

Apontamentos Teóricos  

A escola ocupa um lugar de destaque no projeto civilizatório. Nela o que se ensina 

é considerado imprescindível ao processo de humanização na sociedade moderna. Ler, 

escrever, contar, interpretar, formular e resolver problemas tendo por referência os 

conhecimentos sistematizados historicamente não se constituem processos naturais do 

desenvolvimento humano.  

Neles interatuam prescrições e expectativas derivadas das políticas educacionais, 

expectativas do aprendiz em relação ao ambiente escolar, do professor quanto à 

conformidade do aluno aos objetivos da escola, de ambos quanto ao domínio dos 
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conteúdos escolares e apreensão do conhecimento que deverão ser demonstrados tanto 

nas avaliações internas quanto externas, dentre outros aspectos.  

Abordar esse tema implica reconhecer a escola como espaço multidisciplinar que 

remete a múltiplas questões a serem estudadas tais como as significações atribuídas ao 

ensinar e ao aprender. Se por um lado essa reflexão tem mobilizado significativas 

pesquisas na Educação e áreas afins, por outro ainda constitui, no cotidiano escolar, um 

contexto de ansiedade e angústia proporcionado, muitas vezes, pela compreensão 

superficial do problema e da consequente impossibilidade de atuação na superação do 

mesmo, fazendo propagar a “impotência” da escola que se vê “despreparada” para lidar 

com as situações que se lhes apresenta.  

As discussões acerca dessa temática estão na maioria dos casos, permeadas por 

estigmas e estereótipos que além de atingirem a família e o aluno que vivem mais 

diretamente o problema sem compreendê-lo, alcançam também os professores e a 

escola, generalizando tanto a condição incapacitante de quem “detém” as dificuldades 

de aprendizagem “em si”, quanto daqueles que devem lidar com o problema. 

O comportamento do aluno, nos alerta Lahire (1997), suas ações e reações nada 

significam fora das relações sociais em que são tecidas, inicialmente no interior do 

grupo familiar ou das pessoas próximas que lidam com ele, em um universo de objetos 

ligados a tais relações sociais.  

Nesse sentido, o autor considera que o aluno localizado socialmente no ambiente 

escolar, não “reproduz”, necessariamente e de maneira direta, as formas de agir de sua 

família. Suas ações são antes reações que se “apóiam” relacionalmente nas ações dos 

adultos com os quais ele tem contato e que, sem sabê-lo, “desenham, traçam espaços de 

comportamentos e de representações possíveis para ela.”. (Lahire, 1997, p. 17). 

Portanto, os processos que envolvem o ensinar e o aprender e as significações que nele 

se produzem se ligam aos sentidos oriundos de outros contextos e interações.  

É fato conhecido, aos que atuamos na educação escolar, que no interior da escola, 

o não aprender tem sido frequentemente associado a uma figura muito polêmica: o 

aluno-problema. Nos alerta Aquino (1997, p. 2): 

O aluno problema é tomado, em geral, como aquele que padece de certos supostos 

‘distúrbios psico/pedagógicos’; distúrbios estes que podem ser de natureza 

cognitiva (os tais ‘distúrbios de aprendizagem’) ou de natureza comportamental, e 

nessa última categoria enquadra-se um grande conjunto de ações que chamamos 

usualmente de ‘indisciplinadas’. Dessa forma, a indisciplina e o baixo 
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aproveitamento dos alunos seriam como duas faces de uma mesma moeda, 

representando os dois grandes males da escola contemporânea, geradores do 

fracasso escolar, e os dois principais obstáculos para o trabalho docente. 

 

No cotidiano escolar é comum nos depararmos com a perplexidade dos 

professores diante das “dificuldades de aprendizagem”, acompanhada de uma inevitável 

sensação de impotência diante de um quadro muitas vezes vivido como desanimador. 

Observa-se ainda um crescimento da “demanda” de alunos sendo encaminhados 

anualmente aos serviços de apoio pedagógico, contraturno, serviços psicopedagógicos, 

fonoaudiológicos e psicológicos, além dos encaminhamentos feitos anualmente pelas 

escolas, aos profissionais da área médica.  

Vale ressaltar que não se trata de uma crítica aos serviços citados, mas trata-se da 

constatação de que o professor muitas vezes é levado a selecionar e encaminhar seus 

alunos com dificuldades de aprendizagem a outros profissionais para que façam o que 

ele não se reconhece capaz de fazer ou porque não visualiza as condições para as ações 

que considera necessárias. Este processo favorece a anulação da dimensão pedagógica 

nos encaminhamentos dados.  

Essa aparente impossibilidade do professor engendra múltiplos fatores próprios à 

complexidade de um processo que envolve sua formação, suas concepções sobre a 

aprendizagem, sobre o desenvolvimento, sobre o homem, o mundo, a sociedade que 

pretende formar, envolve o arcabouço teórico sobre o qual sua prática se solidifica, suas 

condições efetivas de trabalho e a política educacional que rege a organização a escola e 

do trabalho pedagógico.  

Conforme apontam vários estudos (Emílio, 2004; Mercado-Maldonado, 2002; 

Paniago, 2005; Rockwell & Espeleta, 1986) no cotidiano escolar revelam-se, em 

relações de interdependência, condições do aluno e do professor, relações de trabalho, 

fatores escolares, fatores extra-escolares que configuram certo contexto favorável e/ou 

desfavorável ao ensinar e ao aprender.  

A ausência desta compreensão tem ensejado outra atribuição ao professor, a 

proceder “triagem” de alunos na escola. E, assim, ele se vê impelido a identificar a cada 

ano um determinado número de alunos impossibilitados de aprender e encaminhá-los 

aos serviços de saúde e de apoio pedagógico.  

Partindo de premissas equivocadas ou insuficientes, de diagnósticos aligeirados, a 

identificação das dificuldades de aprendizagem e consequentemente os 
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encaminhamentos dados, perdem consistência tanto em sua prevenção quanto na sua 

reparação por parte da escola. Este processo faz com que as dificuldades de 

aprendizagem continuem sendo vistas, na maioria dos casos, como um problema 

localizado no aluno, o que ignora sua produção no cotidiano escolar. Como parte do 

mesmo processo, a culpabilização e a vitimização do professor são também produzidas, 

veladas pela apropriação do discurso que justifica pelo não saber como lidar, as práticas 

reprodutoras da segregação daqueles que não correspondem às expectativas e 

idealizações (Collares & Moysés, 1996; Goffman, 1988)  

Tal arcabouço abstrato de características e padrões definidores da normalidade no 

processo de ensino-aprendizagem e a consequente patologização das dificuldades de 

aprender encontra-se, em certa medida, ancorado na literatura científica com a 

prescrição de novas estratégias, entretanto, o problema é visto de forma pontual e sua 

localização no aluno, o que traz novas configurações ao estigma, nova roupagem ao 

preconceito, mas não resolve o não aprender (Patto, 1999). 

Andrada (2003, p. 15) nos incita a seguinte reflexão: 

Qual o significado dos termos aluno com problema “ou” dificuldade de 

aprendizagem? São várias as possíveis respostas, várias as possíveis construções de 

significado acerca dos termos, sem que uma seja mais verdadeira que outra. Assim, 

não podemos previamente acreditar que alunos são problemas ou que famílias são 

desajustadas, ou que professores são autoritários. Precisamos ver um “quebra-

cabeças”, as partes e o todo!  

 

Na literatura especializada, vários aspectos são tomados como caracterizadores 

das dificuldades de aprendizagem escolar (Chabanne, 2006; Garcia, 1998, Smith & 

Strick, 2001; Souza & Sisto, 2001). Reconhecer que dificuldades de aprendizagem 

implicam em co-ocorrência é importante, pois permite que a dificuldade de 

aprendizagem não seja determinada a partir de constatações apenas de aspectos 

cognitivos e/ou somente por avaliação do desempenho escolar, ou por outra 

característica de inadequação vista isoladamente.  

Reconhecer os elementos contextualmente articulados na aprendizagem do aluno 

oferece outra compreensão do que vem a ser as dificuldades de aprendizagem em 

escolares. Elas perdem a configuração de uma listagem de sintomas aparentes e 

impedidores das interações destes alunos com o conhecimento.  

Ao reconhecer que o ensinar e o aprender constituem um processo dinâmico, 

complexo e de muitas faces, Fagali (2001, p. 22) nos propõe a seguinte reflexão:  

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2324



[...] o que é aprender, olhando a existência das pessoas, suas necessidades de troca 

e socialização, as questões éticas de respeito humano e os valores frente às novas 

perspectivas do existir? O que é aprender, diante da diversidade cada vez maior de 

informações que se impõem com aceleração crescente, na louca corrida, frente aos 

desafios de sobrevivência? E o personagem do professor? Que lugar é este que ele 

ocupa e quais as possibilidades de ocupar outros lugares? [...] Em vista dessas 

possibilidades de transformação, quais são as qualidades das experiências 

educacionais que devem permanecer e que poderão fazer sentido para as 

necessidades humanas? O que deve ser alterado e aperfeiçoado, por não responder 

mais às nossas necessidades em transformação, neste momento histórico, na nossa 

cultura?  

 

Ao analisar diferentes configurações sociais e relacioná-las com os resultados 

obtidos em exames por estudantes originados dos meios populares, Lahire (1997, p. 18) 

nos chama a atenção para o fato de se considerar que “as condições de existência de um 

indivíduo são primeiro e antes de tudo as condições de coexistência”, e somente assim, 

podemos evitar “todas as formas de reificações destas condições de existência em forma 

de propriedades, de capitais, de recursos abstraídos (das relações sociais efetivas)”. 

De acordo com esse autor,  

[...] temos a tendência a reificar os comportamentos das crianças em traços de 

caráter ou de personalidade, [...] [mas estes] não aparecem em um vazio de 

relações sociais: são, sim, o produto de uma socialização passada, e também da 

forma das relações sociais através das quais esses traços se atualizam, são 

mobilizados (Lahire, 1997, p. 17). 

 

Tal compreensão nos auxilia no entendimento da complexidade e dinamismo 

próprios à constituição do sujeito nas interrelações próprias ao ensinar e aprender. 

Assim, o conhecimento é concebido como um processo e não como um estado 

(resultado ou produto) e a escola, como uma importante instituição (não apenas físico, 

mas de interações) para a elaboração desse conhecimento.  

Diante do exposto, no presente estudo focalizamos as significações de 

dificuldades de aprendizagem produzidas por professores e alunos. Em um primeiro 

momento o estudo buscou identificar as significações inferidas dos documentos 

normativos que revelam a política e seus agentes, constituintes das diretrizes 

norteadoras dos programas de apoio à aprendizagem. Posteriormente, interessou-nos 

compreender o cotidiano de trabalho desenvolvido nestes contextos e as significações 

produzidas pelos participantes.  
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Metodologia 

O presente estudo se orientou pelos parâmetros da pesquisa qualitativa, na 

modalidade de estudo descritivo-interpretativo (GIL, 1999). Para tanto, a pesquisa 

contemplou a observação do cotidiano das salas de apoio de duas escolas estaduais em 

Londrina-PR, durante dois meses, com oito horas semanais, sendo quatro horas em cada 

escola semanalmente, bem como envolveu entrevista aos professores e alunos neste 

contexto. 

 

Resultados e Discussão 

Como parte dos dados de nosso estudo, apresentamos uma caracterização geral do 

programa de apoio à aprendizagem em questão para a posteriori discutirmos três: as 

concepções de dificuldades de aprendizagem inferidas dos documentos normativos; os 

procedimentos adotados pelas escolas para o encaminhamento e desenvolvimento do 

trabalho na sala de apoio e as significações produzidas por professores e alunos acerca 

das dificuldades de aprendizagem e da sala de apoio. 

 

Concepção de dificuldades de aprendizagem inferida dos documentos normativos da 

sala de apoio. 

A legislação que normatiza o trabalho na sala de apoio apresenta alguns aspectos 

que sugerem reflexão: o modo como os professores são selecionados para atuarem na 

sala de apoio, a ausência de preocupação com teorias sustentadoras do trabalho com 

dificuldades de aprendizagem, ênfase nos aspectos administrativos em detrimento do 

âmbito pedagógico, a estrutura física das escolas como definidora da condição ou não 

de oferta das salas de apoio, as atribuições do professor da sala de apoio e a avaliação 

dos alunos pelos professores das salas regulares e da sala de apoio, tanto para o 

encaminhamento como para a saída do programa (Paraná, 2008). 

Na legislação verificamos que os elementos definidores do trabalho na sala de 

apoio estão pautados em uma concepção de dificuldades de aprendizagem 

particularizadora do não aprender. Esse modo de olhar para o não aprender reforça a  

ideia de que as dificuldades de aprendizagem são dos alunos e alcançam as suas 

respectivas famílias. A instituição das salas de apoio como um projeto único em toda a 

rede estadual, permite que a  responsabilidade para com o não aprender (indicada nas 
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estatísticas de reprovação e de evasão no sexto ano do Ensino Fundamental) seja 

transferida às escolas e focalizada nos professores. Nos documentos oficiais não há, por 

exemplo, preocupação em delimitar um prazo mínimo de permanência do aluno na sala 

de apoio. Na realidade, o que observamos é uma rotatividade de alunos que não chegam 

a participar do programa, nem mesmo durante um bimestre inteiro. Este procedimento, 

em nosso entender apenas reforça estereótipos, solidifica a segregação e serve para 

comprovar que o problema agora foi transferido ao aluno, tendo em vista que a ele foi 

oportunizado vivenciar as ações do programa, sem o sucesso esperado. 

Ao enfatizar, nas atribuições da equipe envolvida, muito mais os aspectos 

administrativos que pedagógicos do programa, a legislação exime e ao mesmo tempo 

culpabiliza o professor, pelo não aprender. Afinal, o Estado estaria oportunizando a 

condição de superação por meio das salas de apoio. Isto também é evidenciado na 

ausência de formação continuada, concursos específicos para selecionar quem atuará na 

sala de apoio, ou encontros frequentes que busquem promover reflexão dos envolvidos. 

Assim, torna-se oportuno atribuir por vezes ao professor e a metodologia empregada e 

em outros momentos ao aluno e sua família (tida como não envolvida), o insucesso do 

aprender.  

 

Procedimentos de encaminhamento e desenvolvimento do trabalho na sala de apoio 

As duas unidades escolares investigadas revelaram semelhanças quanto ao modo 

como são encaminhados os alunos para a sala de apoio. Nas primeiras semanas do ano 

letivo as salas de apoio à aprendizagem foram constituídas, partindo dos 

encaminhamentos dos professores das salas regulares de 5ª série (6º ano). O número 

máximo de vagas determinado na legislação (15 alunos por sala), dividido pelo número 

de salas de 5ª série na escola, deu a quantidade de alunos de cada turma a serem 

encaminhados pelos professores das salas regulares à sala de apoio.  

É interessante observar que nem mesmo o critério de notas baixas que geralmente 

é adotado a partir do segundo bimestre, pôde ser o definidor da escolha do grupo que 

passou a frequentar a sala de apoio no primeiro bimestre, pois na terceira semana de 

aula do ano letivo, os alunos foram encaminhados, portanto, antes das avaliações do 

bimestre. Tendo em vista os resultados das entrevistas junto aos professores, podemos 

afirmar que os critérios utilizados para o encaminhamento dos alunos foram subjetivos: 
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empatia ou não com o aluno, “felling” do professor, a observação do comportamento do 

aluno nos primeiros dias de aula (indisciplina), aquilo que “conhecem” sobre a família 

do aluno  e ocorrências de anos anteriores. 

O aluno passa a frequentar a sala de apoio devido à inadequação frente ao modelo 

idealizado de aluno. É indicado porque não atende às exigências de “aluno normal” 

necessárias às situações de aprendizagem. É encaminhado porque é considerado um 

“aluno-problema”, pois reúne em si as impossibilidades de aprender. Assim que o aluno 

cumpre sua “passagem” pela sala de apoio, pode retornar à “normalidade” da sala 

regular. Alguns alunos frequentaram apenas por duas semanas a sala de apoio e “foram 

autorizados” a sair do programa. Chamou-nos a atenção o poder atribuído à sala de 

apoio para a “recuperação” das dificuldades de aprendizagem, ao ponto de serem 

consideradas suficientes duas semanas de trabalho. Exemplificamos com um fragmento 

de observação que revelou o ocorrido em uma das unidades escolares, na qual um aluno 

foi incluído na penúltima semana do 1º semestre letivo, porque vinha apresentando 

indisciplina em sala. 

Um outro aspecto observado em relação ao tipo de trabalho desenvolvido nas 

salas de apoio, se refere à necessidade de trabalhar com conteúdos das disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com o previsto na legislação. Em não 

poucas situações observamos uma repetição do conteúdo e metodologia empregados na 

sala regular. Em uma sala de apoio de matemática, entretanto, observamos a 

preocupação por parte do professor com a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento de uma metodologia diferenciada. As demais, entretanto repetiram 

diariamente a leitura de textos em que cada aluno lia um trecho em voz alta (geralmente 

de forma sofrível, o que impedia a compreensão de todos), cópia das questões 

interpretativas e problemas matemáticos ditados aos alunos para que os respondessem 

em seus cadernos. 

 

Significações de professores e alunos relativas às dificuldades de aprendizagem e sala 

de apoio 

Nas entrevistas que fizemos junto aos professores (identificados por Prof. 1, 2, 3 e 

4) buscamos investigar suas concepções sobre dificuldades de aprendizagem por meios 

de questões que enfatizaram: o que entendem por  aprender e não aprender; quais as 
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principais características dos alunos com dificuldades de aprendizagem identificadas 

por ele; as causas que atribuem ao não aprender e os principais problemas que 

enfrentam nesse trabalho.  

Prof. 1. Aprender é uma reação de interesse, reação de tudo que desperta interesse de 

qualquer cidadão e até de uma criança. Ele aprende desde que esteja interessado. 

 

Prof. 1. Já o não aprender, ou seja as dificuldades de aprendizagem eu vejo assim... 

podem ser problemas extraclasse que afetam muito a capacidade de aprendizagem: o 

estilo de vida que ele tem, os problemas familiares, dificuldades financeiras, enfim, 

diversas situações que afetam no aprendizado. O aprendizado em si é uma absorção de 

conhecimentos daquilo que é importante para ele. O aprendizado vai muito em cima 

daquilo que ele vive. 

 

Percebe-se a concepção de que as dificuldades de aprendizagem são produzidas 

fora da escola, estão localizadas no sujeito e em sua família e a escola é desconsiderada 

como co-produtora do fenômeno. 

Sobre as características do aluno com dificuldades de aprendizagem o mesmo 

professor afirmou: 

Prof. 1. “É sempre aquele aluno que tem dificuldades extra-sala: problema familiar, 

falta de acompanhamento dos pais, desinteresse dos pais deles de acompanhar a vida 

escolar dos filhos. Então acho que isso dificulta bastante.”  

 

E quanto às causas das dificuldades de aprendizagem, afirmou:  

Prof. 1. A causa principal é isso, eu sempre relaciono muito a família com o aluno. 

Então se ele tem uma família que o acompanha, que está sempre atenta, participa da 

vida dele escolar, ajuda ele a eliminar essas dificuldades. 

 

Com relação às dificuldades de aprendizagem, o professor 2 afirmou:  

Prof.2. São alunos que têm dificuldades pra se concentrar, são muito agitados e o 

principal é a interpretação, pois muitos vão bem nas regras da gramática conseguem 

decorar e, quando chega na interpretação não conseguem abstrair.  

 

O professor 3 identificou como causas das dificuldades de aprendizagem:  

Prof. 3.“É o aluno conseguir se concentrar, ele querer, porque atualmente o que 

compete com a escola são coisas que não conseguimos alcançar, por exemplo, o vídeo, 

a internet, televisão é tudo, então a competição está muito desleal. Eles têm acesso a 

muitas coisas que dão mais prazer que a escola que ele tem que parar para se 

concentrar e, é tudo muito rápido, a internet dá respostas rápidas e prontas ele não 

precisa raciocinar muito não. Agora na escola ele tem que parar, se concentrar e 

pensar e aí a preguiça mental impera. 
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Embora haja um reconhecimento de variados elementos no processo de 

aprendizagem, ainda predomina o conceito estereotipado de que o não aprender é 

responsabilidade do aluno. 

O Prof. 3 entende a aprendizagem: “fixar conteúdos, modificar o comportamento, 

amadurecer.” Sobre as dificuldades de aprendizagem, afirmou: “Dificuldade em 

aprender, em assimilar e modificar”. Quando solicitamos as características dos alunos 

com dificuldades de aprendizagem, ouvimos: “Ou ele é muito tímido ou impulsivo ou 

agressivo ou disperso”.  

Trata-se de um conjunto de atributos reunidos nessas concepções, tidos como 

“negativos” que são localizados no aluno e parecem assumir um caráter permanente... 

“ele é” e isto o impede de agir, de pensar, de aprender. 

O Prof. 4 foi o único no grupo de professores participantes a apresentar uma 

definição não polarizada entre escola e aluno/família e a ele corresponde a sala de aula 

de matemática onde pudemos observar procedimentos que não se limitavam ao 

conteúdo e à repetição da aula dada no turno regular, conforme comentamos 

anteriormente:  

Prof.4. “A aprendizagem é um processo. De nada adianta eu acelerar os conteúdos se 

o raciocínio não acompanha. Não dá pra ignorar na aprendizagem, outras dimensões 

relativas à história de vida deles. Veja aqui, (mostra os alunos) são diferentes histórias, 

marcas que interferem. O processo de cada um vai ser diferente. A gente pergunta mais 

o que eles não sabem e pouco o que a gente pode fazer por eles como escola. Se não 

aprendem, não é só porque têm uma vida difícil. A escola também não atinge a 

necessidade de aprendizagem deles... é tudo junto, escola, aluno, família.” 

 

Quanto à concepção sobre a sala de apoio, os professores participantes foram 

unânimes em ressaltar seu valor positivo, mas destacamos a fala de um de nossos 

sujeitos, por ser ela contundente no que já discutimos neste artigo, quanto à 

culpabilização do aluno e de sua família pelo não aprender:  

Prof. 3 Digo aos alunos e aos seus familiares que o estado está pagando professor 

particular para eles e que se não valorizarem, nada mais poderá ser feito. Depende 

deles (dos alunos e família) superarem ou não as dificuldades que têm. Essa 

oportunidade que o governo está dando é algo muito importante porque as famílias 

deles nunca conseguiriam pagar por esse serviço. 

 

Um outro fator que se apresentou como comprometedor da ação neste programa, 

conforme indicaram as entrevistas, é que os professores têm alta dependência da equipe 

avaliadora do município ou do estado cuja demanda é mais elevada do que a equipe 
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designada pode atender. As escolas quando recebem a visita da equipe, apresentam os 

casos e recebem muitas vezes o retorno da avaliação quando o ano já terminou, sem que 

os alunos tenham sido assistidos ao longo do período e sem que os professores (da sala 

regular e do contraturno) fossem orientados em um processo de acompanhamento junto 

aos escolares. Ao ser atribuída ao professor a incumbência de encaminhar os alunos 

para a sala de apoio, ele conta apenas com seu “olhar clínico” resultante da experiência 

de quem atua por muito tempo e pode por essa razão reconhecer, já nas primeiras 

semanas do ano letivo, os alunos com dificuldades de aprendizagem. 

E como percebem tais questões os alunos? 

Investigamos se gostam da sala de apoio; as semelhanças e diferenças nas 

atividades escolares da sala regular e da sala de apoio; por que acham que foram 

escolhidos para a sala de apoio; que tipo de aluno ele pensa ser; o que a professora, a 

família e os amigos acham dele participar da sala de apoio.  Foi interessante 

percebermos que o discurso que os culpabiliza, já foi por eles incorporado. Dos 25 

alunos entrevistados nas duas salas de apoio, doravante identificados como Al. A2, 

A3,..., a maioria indica em suas respostas que se consideram indisciplinados (mau 

comportamento) e por essa razão “merecem” estar na sala de apoio. Embora afirmem 

que a sala de apoio é um lugar privilegiado para aprender, quando perguntamos o que é 

igual e o que é diferente entre os dois espaços, evidenciam muitas semelhanças e poucas 

diferenças entre a sala de apoio e a sala regular, o que confirma as repetições nos dois 

espaços. Algumas respostas são eloquentes:  

Al.03 “o que ensinam é igual, uma chatice porque repete a aula.”; 

Al.06 “as carteiras, o ensino, usam o livro, a bagunça”;  

Al.13 “copiar do quadro, o jeito do ensino”;  

Al.21“as bagunças, as matérias”;  

Al.17 “as atividades, a leitura”.  

 

Quando perguntamos porque foram escolhidos para a sala de apoio, enfatizaram o 

quanto são maus alunos, o quanto se vêem incapazes, de aprender. Eis algumas 

respostas:  

Al.02 “Eu sou muito fraco e aqui eles ajudam a recuperar”; 

Al.11 “moro com minhas tias, avós e mãe, acho que eles não incentivam”; 

Al. 25 “na hora (refere-se ao momento em que foi comunicada que iria para a sala de 

apoio) eu não senti nada, eu sabia que precisava vir e mesmo que eu fosse boa aluna 

seria escolhida pra cá. A professora pegava no meu pé e eu era ruim mesmo.”  
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As falas que destacamos são reveladoras de quanto o processo de culpabilização 

já atingiu a esses alunos fazendo com que incorporem o discurso de que têm um 

problema em si, ou em suas famílias. Investigando o que pensam seus amigos, a 

professora e sua família sobre o fato de terem dificuldades para aprender, o conceito não 

difere do que analisamos até agora: 

Al. 20 “minha professora acha que sou bagunceira, namoradeira”;  

Al. 04 “meus amigos tiram sarro, me chamam de burra”;  

Al. 08 “meus amigos acham que sou trouxa”;  

Al. 16 “minha mãe acha que eu tenho que vir mesmo pra ficar mais inteligente”;  

Al.01 “minha família acha que eu sou ruim”;  

Al.12 “eles (família) não gostam. Acham ruim eu estar no reforço já no começo do 

ano”; 

Al.24  “ela (professora) não acha nada porque só grita e não conversa com os alunos”.  

 

Observamos a partir dos dados obtidos a força dos estereótipos e como permeiam 

todos os espaços, desde as políticas de implantação até o modo como crianças e 

familiares se vêem participantes deste processo, o que em nosso entender inviabiliza os 

objetivos para os quais um espaço de apoio à aprendizagem é instituído. 

 

Considerações Finais 

Analisamos a relação existente entre os documentos normativos, o desenvolvimento 

do trabalho e as concepções de alunos e professores acerca das dificuldades de 

aprendizagem, nas salas de apoio. Pudemos discorrer sobre a sutil, mas eficiente 

inviabilização de um processo de restabelecimento das condições de aprendizagem, a partir 

do momento em que a rotulação e a segregação encontram lugar, em detrimento da 

valorização de um processo em permanente (re)construção.  

A análise dos dados deste estudo apontou para desencontros entre os caminhos 

trilhados pelo aluno na construção do conhecimento e o que significa a aprendizagem nas 

propostas governamentais, para a escola e para o professor. Indicaram um percurso de 

trabalho a ser adotado nas salas de apoio à aprendizagem que favoreça a ação auto-

estruturante do sujeito. 

O funcionamento das salas de apoio à aprendizagem, revelado por este estudo, aponta 

que as questões envolvidas nas dificuldades de aprendizagem são analisadas de forma 

dicotômica e desarticulada de modo que o processo quase se resume em um “ritual de 

passagem”. Acreditamos que a questão do não aprender é um problema que merece 

tratamento por parte das políticas educacionais. O estudo alertou para o fato de sejam 
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considerados outros elementos elucidadores da rede de relações de interdependência na qual 

se entrelaçam diferentes fatores geradores do insucesso escolar, tanto na singularidade dos 

envolvidos quanto na generalidade das condições políticas e sócio-culturais de existência. 

Para tanto, um programa que tenha como objetivo contribuir decisivamente para a 

alteração do quadro de insucesso escolar, não pode prescindir de um estudo que leve em 

conta não só o fato do aluno não aprender, mas também o seu contexto imediato (fatores 

intraescolares) e o mediato (fatores extraescolares) que alcançam a família do aluno e o seu 

grupo social mais próximo. Neste sentido, a elaboração do perfil configuracional de cada 

um dos sujeitos envolvidos, conforme proposto por Lahire (1997), poderia constituir-se 

importante subsídio no processo de superação da realidade aqui discutida, em novos estudos 

sobre a temática. 
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RESUMO: O Programa de Tutoria – Mentoring em uma IES Brasileira consiste no 

acompanhamento e orientação aos alunos durante a Graduação, por professores-tutores. Os 

professores-tutores realizam atividades de formação pedagógica no formato de wokshops, 

para aperfeiçoamento/instrumentalização das práticas educativas realizadas. O objetivo foi 

verificar se houve mudanças no processo reflexivo sobre o “ser tutor” e sua prática. 

Realizou-se 14 encontros quinzenais, dos quais participaram 18 professores-tutores. Foram 

aplicados questionários semi-estruturados pré e pós oficinas. Na análise dos dados, foi 

realizada a Análise de Conteúdo. As categorias foram no pré-oficina: tutor exercendo o 

papel de orientador/referência para os alunos; preocupação dos tutores em estar a altura 

desse papel; expectativas sobre as oficinas envolvem aprender a ser tutor e poder refletir 

sobre sua prática. No pós-oficinas: tutor como orientador e mediador; autoidentificação de 

características que os ajudaram durante o processo de ser tutor e maior segurança e 

motivação para assumir o papel e novos conhecimentos na sua vida profissional e pessoal. 

As oficinas reforçam a importância e significado das atividades de formação pedagógica 

tanto para instrumentalização das práticas docentes como fundamentação e consolidação do 

referencial teórico do Programa de Tutoria na IES. 

 

 

Introdução  

A concepção de tutoria como a responsabilidade do professor em auxiliar no 

desenvolvimento do aluno para torná-lo independente e capaz de ensinar outros alunos, 

deu início com o surgimento da universidade. Ao longo dos séculos, a tutoria vem 

qualificando ou contribuindo de forma positiva com o processo pedagógico, na qual as 

instituições de ensino superior adotam modelos distintos. (Geib et al., 2007). 

Conforme Santana et al. (2009), os programas de tutoria/mentoring e a tutoria 

curricular são algumas das formas encontradas em várias instituições para dar conta das 

necessidades de apoio e orientação aos alunos universitários. Os programas contribuem 

para a promoção de uma formação integral dos estudantes e para o modelo educativo da 
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instituição; para a concretização de um sistema de ensino mais flexível, em que o 

estudante tenha responsabilidade no processo de construção de conhecimentos; e 

servem também para se compreender melhor as dificuldades acadêmicas dos estudantes 

e os modos de agir sobre elas num contexto de natureza não avaliativa. Neste sentido, a 

tutoria aparece como uma possibilidade de cuidado entre os atores nas vivências, tanto 

acadêmicas como pessoais. 

A prática de tutoria vem ao encontro de uma ação mais humanizada, promovendo 

as estruturas de educação e cuidado, através do reconhecimento do aluno pela 

instituição como um sujeito ativo e não meramente um depositário de conhecimentos, 

ou seja, dotado de valor histórico. Buscando assim criar um espaço para a reflexão 

individual e coletiva (Santana et al., 2009).  

Conforme Bellodi e Martins (2001), por meio do programa de tutoria, existem 

mais chances de identificar problemas ao longo do processo de formação e prováveis 

soluções. Sendo assim, espera-se que, através das experiências compartilhadas pelos 

estudantes, mediados pelos tutores, eles consigam aprender a resolver seus problemas 

desenvolvendo a capacidade de estudar e aprender com maior eficácia e encontrar 

diferentes caminhos para lidar com dilemas e questionamentos. De acordo com Geib et 

al (2007), com este programa acredita-se que sejam desenvolvidas as habilidades para 

viver, estudar e trabalhar de forma mais saudável e funcional. 

A palavra tutoria é amplamente empregada com o sentido de apoiar, proteger, 

cuidar e defender. O tutor, então, vem a desempenhar a função de orientador/mediador 

servindo como um importante exemplo para o aluno que busca auxílio. As 

características que esse profissional deve dispor não necessariamente estão ligadas a 

conhecimentos e habilidades específicas de formação psicológica, mas deve 

desempenhar alguns papeis como: o papel inspirador, o papel examinador e o papel 

apoiador, apresentando habilidades como a escuta e o compartilhamento de opiniões 

durante o exercício de suas funções. (Bellodi & Martins, 2001).  

O professor-tutor é referência para o grupo de alunos que vai acompanhar, 

auxiliando no desenvolvimento da formação, tanto humana como científica e também 

acompanha todo o seu processo de aprendizagem. Permitindo que o estudante perceba 

os seus pontos fracos e fortes. A tutoria, então, envolve: orientar o aluno para uma 

maior integração no novo contexto universitário; informar o aluno sobre questões 
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acadêmicas e/ou profissionais; fomentar a participação do aluno nos diferentes âmbitos 

da vida universitária; refletir sobre o desenvolvimento acadêmico e pessoal do aluno e 

valorizar a necessidade de apoio tutorial como instrumento de conhecimento e reflexão 

no processo de formação universitária (Simão, 2008).  

Estudos apontam e descrevem os atributos de um bom tutor. Os mesmos deveriam 

ser capazes de compartilhar suas experiências de vida e profissionais e mostrar real 

preocupação com os outros, mostrando respeito pelas escolhas e interesses alheias. Da 

mesma forma, devem ser bons comunicadores, éticos, flexíveis e disponíveis para 

estabelecer relacionamentos de longo prazo (Gonçalves
 
& Bellodi, 2012a). 

De acordo com a literatura, podemos notar um maior número de iniciativas de 

implantação de programas de tutorias, principalmente, nas graduações de Medicina e 

também na Enfermagem (Francischetti, I. et al., 2011; Gonçalves & Bellodi, 2012b; 

Saupe & Geib, 2002; Bellodi et al., 2004). Para avaliar as percepções dos tutores acerca 

da satisfação com o Programa de Tutoria e as dificuldades e mudanças enfrentadas que 

resultam com o Programa, Bellodi (2011) fez um estudo com a participação de 80 

tutores de uma IEs estadual brasileira. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas com 

os tutores e a análise foi qualitativa. Os resultados demonstram que a maioria dos 

tutores revelam estar satisfeitos com o Programa, mas o envolvimento dos alunos 

influencia diretamente na satisfação dos tutores. Os mesmos sentem que houve 

melhoras na sua prática, por exemplo, aprenderam a escutar mais os alunos, estando 

mais próximos à turma. Os alunos costumam procurar os tutores fora do horário da 

Tutoria, reconhecendo estes como modelo. O Programa beneficia tanto os professores 

quanto os alunos. No estudo em questão, os tutores percebem que as mudanças nos 

alunos estão mais relacionadas a uma maturidade ao longo da faculdade, a uma fase 

específica da vida – transição para a vida adulta – e não tanto pela experiência da 

tutoria. Além disso, o Programa de Tutoria não é valorizado pela instituição segundo os 

tutores entrevistados.  

Em outro estudo realizado por Gonçalves
 

e Bellodi
 

(2012a), na mesma 

universidade, os tutores foram questionados sobre as dificuldades percebidas e os 

recursos do Programa de Tutoria. Alguns relataram dúvidas e dificuldades em lidar com 

as expectativas iniciais sobre o papel e as tarefas da tutoria. Tais dúvidas, 

principalmente no começo, são compreensíveis. Tutores de outros programas também 
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têm demonstrado preocupações sobre seu papel, e apresentaram ansiedade e incertezas 

sobre suas habilidades pessoais. Quando os alunos não comparecem ou vem em 

pequenos grupos, geram sentimentos de frustração, raiva e desvalorização nos tutores. 

Outra dificuldade percebida é conciliar as tarefas acadêmicas e profissionais com as 

pressões de tempo para realizar todas elas.  

Em outro estudo, em uma Faculdade de Medicina dos Estados Unidos, os 

entrevistados também relataram preocupação em não fazer o suficiente para seus alunos 

ou não ter habilidades pessoais para atuar nas tutorias (Dobie, Smith & Robins, 2010).   

Alguns entrevistados não identificam qualquer dificuldade em ser tutor. As 

situações vividas foram consideradas como inerentes ao trabalho, para outros, não 

houve situações difíceis de relatar, porque os alunos não têm problemas. Os 

entrevistados também apreciam a troca de experiências com outros tutores. A maneira 

pessoal de lidar com situações mostra que a personalidade, como em qualquer outro 

relacionamento interpessoal, é um elemento também presente na tutoria. Há tutores que 

enfatizam a ação e outros que estão mais focados na emoção e na intuição. Um bom 

relacionamento de tutoria envolve autoconhecimento e identificação de seus próprios 

estilos, pontos fortes e limitações (Gonçalves
 
& Bellodi, 2012a). 

Por outro lado, a dificuldade em incentivar os alunos para participar das tutorias 

desmotiva os tutores, segundo o estudo feito por Colares et al. (2009). A frequência dos 

alunos é um desafio para os programas, pois resulta de uma relação complexa entre 

tutor, aluno e instituição. Sendo assim, os tutores e os alunos devem ter habilidades 

interpessoais para compreender e aceitar a proposta do programa (Gonçalves
 
& Bellodi, 

2012a). Torna-se necessário a instituição de ensino estabelecer de forma clara os 

motivos do porque da tutoria ocorrer. (Sambunjak; Straus e Marusic, 2010; Barker, 2006).  

Tendo em consideração o cenário descrito em diferentes instituições e realidades, 

o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) de uma IEs federal brasileira, responsável 

pela Coordenação do Programa de Tutoria, no formato “mentoring”, realiza 

sistematicamente avaliação (por meio de reuniões individuais e coletivas com os 

professores-tutores)  da implantação e desafios decorrentes da execução do programa na 

instituição. A fim de conhecer melhor os professores-tutores envolvidos, mapear e 

sistematizar as atividades desenvolvidas no Programa, o NAP promove oficinas/cursos 

direcionados aos tutores para auxiliá-los no desenvolvimento de atividades educativas 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2338



que atendam às necessidades de aquisição de competências e habilidades, bem como, 

trabalhem componentes sociais e emocionais envolvidos na formação universitária.  

 

Método  

Trata-se de um estudo do tipo qualitativo, que avalia a execução de uma 

intervenção de natureza pedagógica, junto a professores tutores em processo de 

formação reflexiva sobre a prática de “ser tutor”.  

 

Objetivos  

O objetivo da intervenção foi verificar se houve mudanças no processo reflexivo 

sobre o “ser tutor” e sua prática, após a realização do Wokshop desenvolvido pelo NAP 

para os professores-tutores.  

 

Amostra 

O Workshop foi composto de 14 encontros quinzenais, dos quais participaram 18 

professores-tutores. Esses professores integram o corpo docente de diferentes cursos de 

graduação presentes na IEs federal brasileira, inseridos na área da saúde. Tais como, 

Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Fonoaudiologia, dentre outros. Os 

participante são majoritariamente do sexo feminino (17 professoras e um 1 professor) e 

situam-se na faixa etária entre 33 a 58 anos. 

 

Instrumentos  

Foram aplicados questionários semi-estruturados, a fim de avaliar a percepção dos 

tutores sobre o processo de Tutoria/Mentoring da universidade. O questionário é 

composto por nove questões dissertativas que contemplam a caracterização dos 

participantes, percepções sobre o programa de tutoria e ser tutor, bem como concepções 

sobre os processos de ensinar e aprender. Os participantes foram identificados através 

de números e não pelos seus nomes, para fins de preservação da sua identidade. Eles 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido autorizando o uso dos dados 

levantados para fins de relato e divulgação da experiência no meio científico.  

 

Procedimentos 

Na realização do Wokshop, os professores-tutores foram convidados a se 

expressar sobre temas relacionados à sua percepção, ação e atividades no contexto da 

tutoria dos cursos. Foram realizados registros escritos e de imagem (filmagem) para fins 
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de documentação e estudo. Os dados resultantes subsidiam o trabalho de orientação e 

acompanhamento do NAP junto aos professores-tutores.  

Os encontros da Oficina dos Tutores ocorreram no ano de 2012. Após a 

divulgação da Oficina, os interessados efetuaram inscrição através de mensagem 

eletrônica (e-mail) ao NAP. Os questionários semi-estruturados foram preenchidos 

pelos professores-tutores no começo e no término da Oficina. Os dados foram 

analisados através da Análise de Conteúdo. 

 Segundo Carregnato e Mutti (2006), a Análise de conteúdo é uma técnica que 

permite produzir inferências a partir do conteúdo de um texto. É composta por três 

etapas: a pré-análise; a exploração do material; os resultados e a interpretação dos 

dados. A primeira etapa caracteriza-se pela organização do material a ser analisado, que 

pode utilizar distintos recursos, tais como: leitura flutuante, hipóteses, objetivos e 

construção de indicadores que justifiquem a interpretação. Na segunda etapa, os dados 

são codificados a partir das unidades de registro. Já na última etapa, se faz a 

categorização, que consiste na classificação dos elementos conforme suas semelhanças 

e por diferenciação. Após a categorização é feito o reagrupamento, em função de 

características comuns.  

 

Resultados  

Com a Análise de Conteúdo levantou-se distintas categorias no pré e no pós- 

oficina. As categorias foram no pré-oficina: tutor exercendo o papel de 

orientador/referência para os alunos; preocupação dos tutores em estar a altura desse 

papel; expectativas sobre as oficinas envolvem aprender a ser tutor e poder refletir sobre 

sua prática. No pós-oficina: tutor como orientador e mediador; autoidentificação de 

características que os ajudaram durante o processo de ser tutor e maior segurança e 

motivação para assumir o papel e novos conhecimentos na sua vida profissional e 

pessoal. 

 

Pré-Oficina 

Tutor exercendo o papel de orientador/referência para os alunos 

Os professores identificam o papel do tutor como sendo uma figura de apoio 

durante a trajetória acadêmica para os alunos. Como demonstra os relatos: 

“É ser uma referência para os alunos, com quem eles poderão contar para 
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apoio, esclarecimento de dúvidas, etc. Alguém que deve ter 

responsabilidade e disponibilidade de acompanhar os alunos no seu 

processo” (Feminino, tutora há 4 meses) 

“Um orientador, conselheiro para colaborar com o desenvolvimento dos 

alunos e integrá-los com a universidade.” (Feminino, tutora há 4 meses) 

 

Preocupação dos tutores em estar à altura desse papel 

Tendo em vista que na etapa inicial da oficina havia professores que ainda não 

exerciam o papel de tutor, alguns demonstraram expectativas positivas em relação a 

assumir essa nova função. 

“Como tutora sinto-me muito responsável por estar à altura das demandas 

trazidas pelos alunos. Ainda estou me apropriando desse papel, pois estou 

há pouco tempo nesta função.” (Feminino, há 4 meses) 

“Espero contribuir para o desenvolvimento (amadurecimento) do aluno 

além do âmbito técnico e profissional, permitindo humanização de uma 

formação tecnicista.” (Feminino, ainda não era tutora) 

 

Expectativas sobre as oficinas envolvem aprender a ser tutor e poder refletir sobre 

sua prática 

As oficinas auxiliarão os professores na compreensão do Programa de Tutoria e 

quais as atribuições do papel de tutor, refletindo também sobre sua prática pedagógica. 

“Um espaço para o professor receber um aprendizado significativo para 

melhor auxiliar aos acadêmicos em seu desenvolvimento na universidade.” 

(Feminino, ainda não era tutora) 

“Refletir sobre o papel do professor/tutor/profissional. Aprender técnicas 

que podem diversificar minha abordagem dos temas.” (Feminino, ainda 

não era tutora) 

“Que possam agregar conhecimentos, conhecer melhor a especificidade do 

trabalho de tutoria, metodologia das "Cartas do Gervásio", etc.” 

(Feminino, tutora há 4 meses) 

 

Pós-oficinas  

Tutor como orientador e mediador  

Na etapa final da oficina algumas definições do papel de tutor permaneceram, 
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como é o caso do tutor exercendo papel de orientador. Podemos perceber que além de 

orientador e referência, o tutor também é um mediador entre os alunos e a instituição e 

tem a responsabilidade de auxiliar os alunos com demandas acadêmicas. 

“Entendo que professor- tutor desempenha a função de um elemento de 

ligação entre a instituição e os acadêmicos. A finalidade é diminuir a 

sensação de abandono que os mesmos possam sentir ao ingressar na 

Universidade, possibilitando orientações e acompanha.” (Feminino, tutora 

há 9 meses) 

“É o orientador/referência para o aluno para assuntos extracurriculares e 

adequação universitária me sinto mais próximo dos alunos e com subsídios 

até para adequar as aulas aos alunos.” (Feminino, tutora há 5 meses) 

 

Autoidentificação de características que os ajudaram durante o processo de ser 

tutor  

Foram identificados atributos que contribuem ou contribuirão para o exercício da 

função: 

“Sim, apresento como características principais observadora e escuta 

atenciosa, pois considero importantes atributos aos tutores. Além disso, 

apresento facilidades de integrar grupos/pessoas, dialogar e com o término 

da oficina de tutores, verifiquei que é.” (Feminino, tutora há 9 meses) 

“Acho que estou aprendendo/adequando a este papel. Isso é novo pra mim!” 

(Feminino, tutora há 5 meses) 

 

Maior segurança e motivação para assumir o papel e novos conhecimentos na sua 

vida profissional e pessoal. 

Após a oficina, foi identificado maior segurança e conhecimento para orientar os 

alunos: 

“Sim, compreendi melhor o processo da autorregulação da aprendizagem, 

que anteriormente eu desconhecia. Dessa maneira com o término dessa 1° 

oficina me sinto com maior capacidade de instruir, instigar e orientar 

acadêmicos.” (Feminino, tutora há 9 meses) 

 

Discussão e Conclusões 

Os resultados da intervenção vão ao encontro de outros estudos feitos em outros 

contextos universitários no Brasil, com a temática de investigar as percepções dos 

tutores acerca do Programa de Tutoria. O tutor, como indicado nos estudo, exerce o 

papel de orientador/referência e mediador entre os alunos e a instituição. Na etapa pré-

oficina nota-se um sentimento de incerteza em relação à prática do tutor, o que pode ser 
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considerado natural, devido ao fato de que alguns professores ainda não exerciam o 

papel de tutor. Os professores esperavam contribuir de forma positiva na formação dos 

alunos, promovendo um amadurecimento dos mesmos através do papel desempenhado, 

não se limitando somente a parte técnica do ensino.   

Os resultados reforçam a importância da formação pedagógica oferecida no 

contexto da instituição e com foco na problematização e reflexão sobre a prática de “ser 

tutor”, tendo o formato wokshop se mostrado dinâmico e eficaz no processo de 

formação-reflexão. 

O estudo aponta a necessidade de aprofundamento das análises e pesquisas sobre 

o tema, a importância do comprometimento institucional com a proposta em termos da 

sua divulgação, acompanhamento pedagógico e busca de mecanismos de consolidação 

dos objetivos do programa que se centram, principalmente, no acolhimento e apoio ao 

aluno na sua caminhada na universidade.  
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Anexos 

Anexo 1 

 

Questionário para tutores – pré-oficina 
 

Caracterização 
 
 

Número: 

Sexo:  M (   )  F (   )  Não informado (   ) 

Idade: 

Tempo como docente: 

Tempo como tutor(a): 

Já é tutor (a):   (   ) Não   (   ) Sim    Se sim, qual curso/série: 

 

1. Como vê/ percebe o Programa de Tutoria na universidade? 

2. Para você o que é ser tutor? 

3. Como se sente como tutor? Se ainda não é tutor o que espera deste papel? 

4. No seu entendimento, qual é o papel do tutor? 

5. Você acha que se adéqua/corresponde a este papel? Por quê? 

6. Gostaríamos de conhecer suas concepções sobre alguns temas para melhor 

aproveitamento desta atividade de formação em termos teóricos e práticos: 

a) Para você, o que é aprender? 

b) Para você, o que é ensinar? 

c) Em sua opinião, quais fatores influenciam a aprendizagem? 

d) Em sua opinião, quais fatores influenciam o ensino? 

7. Quais são suas expectativas em relação a estas oficinas para os tutores?  

8. Se ainda não é tutor, o que motivou a busca da oficina? 

Anexo 2 

 

 

Questionário para tutores – pós-oficina 
 

Caracterização 
 
 

Número: 

Sexo:  M (   )  F (   )  Não informado (   ) 

Idade: 

Tempo como docente: 

Tempo como tutor (a): 

Já é tutor (a):   (   ) Não   (   ) Sim    Se sim, qual curso/série: 
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1. Como vê/ percebe o Programa de Tutoria na universidade? 

2. Para você o que é ser tutor? 

3. Como se sente como tutor? Se ainda não é tutor o que espera deste papel? 

4. No seu entendimento, qual é o papel do tutor? 

5. Você acha que se adéqua/corresponde a este papel? Por quê? 

6. Gostaríamos de conhecer suas concepções sobre alguns temas para melhor 

aproveitamento desta atividade de formação em termos teóricos e práticos: 

e) Para você, o que é aprender? 

f) Para você, o que é ensinar? 

g) Em sua opinião, quais fatores influenciam a aprendizagem? 

h) Em sua opinião, quais fatores influenciam o ensino? 

7. Quais são suas expectativas em relação a estas oficinas para os tutores?  

8. Se ainda não é tutor, o que motivou a busca da oficina? 
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RESUMO: Pese embora o facto de não ter saído do papel, a proposta de reforma da 

instrução portuguesa redigida por João Camoesas e apresentada ao parlamento em 1923, é 

um marco histórico na pedagogia portuguesa, pois configura a primeira tentativa de criação 

de uma lei de bases da educação nacional, de um documento legal, portanto, maximamente 

abrangente da problemática da educação nacional e que sobre esta instituía as grandes 

linhas de orientação a respeitar num prazo longo.     
Depois do preâmbulo,  com o diagnóstico da situação da educação portuguesa na altura, o 

projeto Camoesas, como também ficou conhecido,  estruturava-se em vinte e quatro bases, 

algumas das quais abordando  os ensinos  liceal e  técnico, sob perspetivas várias,  sendo 

que, na presente comunicação, se dará atenção ao que, para este níveis didáticos, se 

propunha em termos de objetivos, currículo e formação de professores. 

 

 

Introdução 

Enquanto ministro da pasta da instrução pública de um governo do partido 

democrático, liderado pelo carbonário António Maria da Silva (1872-1950), foi a João 

José da Conceição Camoesas (1887-1951) que se ficou a dever a iniciativa política de 

apresentação ao parlamento português de uma autêntica proposta de lei da bases da 

educação nacional, que não passaria, aliás, deste estatuto de proposta de lei, dado que a 

queda do governo não permitiu que mais se avançasse no processo tendente à 

consagração legal efetiva da proposta
1
, a qual foi, contudo, publicado no diário oficial

2
.   

O Estatuto da Educação Nacional, designação pela qual também ficou conhecido, 

“foi o primeiro texto legal que demonstrou a vontade, por parte de um governo, de 

elaborar um quadro legal básico que possibilitasse reformar profundamente todo o 

sistema educativo” (Casulo, 1988: 22). Composto de desenvolvido preâmbulo, no qual, 

em dezanove pontos, se diagnosticava a situação da educação portuguesa, divide-se, 

                                                           
1
 Como, noutra circunstância, já tivemos oportunidade de sublinhar,  ainda que  assim não tivesse sido, 

“não podemos esquecer que, nem três anos volvidos sobre a data, seria o próprio regime primo-

republicano a cair, abrindo-se caminho a uma Segunda República, e que, portanto, o mais certo seria que, 

a ter singrado como lei, não teria havido tempo suficiente para executar as medidas previstas no 

documento de João Camoesas para a educação superior portuguesa” (Casulo, 2009:4974). 

2
 Portugal, “Proposta de lei sobre a reorganização da educação nacional”, Diário do Governo, II série, nº 

151, 2 de Julho de 1923, pp. 2258-2273. 
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depois, em vinte e quatro bases, que se apresentam como as respostas aos problemas 

previamente identificados. Entre estas bases, algumas, no todo ou em parte, debruçam-

se sobre o ensino liceal e o ensino técnico, assunto que aqui exploramos considerando 

as questões do seu enquadramento na estrutura do ensino nacional, dos seus objetivos, 

do seu currículo e da formação dos seus professores. 

 

Enquadramento na estrutura do ensino nacional e objetivos 

O enquadramento dos níveis didáticos que nos ocupam na estrutura global do 

sistema educativo é feito logo na Base 1ª, que estipula três divisões categoriais do 

ensino nacional, a saber, o ensino geral, o ensino especial e o ensino superior, 

preenchendo os ensinos técnico e liceal parte do ensino geral e parte do ensino especial. 

Deste modo, o ensino secundário liceal, estruturado em dois cursos, o geral e o especial, 

distribuía-se, precisamente, entre o ensino geral e o ensino especial. O ensino técnico, 

também ele estruturado em dois cursos, o elementar e o complementar, integrava-se no 

ensino especial.  

Adiante, a Base 4ª diz-nos que o curso geral liceal e o curso elementar técnico 

teriam quatro anos, devendo a sua frequência iniciar-se a partir dos treze anos de idade, 

sucedendo-lhes, para alunos a partir dos dezassete anos, o curso especial do ensino 

secundário e o curso complementar do ensino técnico, o primeiro com uma duração de 

três anos e o segundo com uma duração de quatro, durações máximas estas, num e 

noutro caso. Uma nuance, porém, temos que assinalar quanto a este tipo de ensino: 

haveria um ensino técnico elementar especificamente feminino, a funcionar apenas em 

Lisboa, Porto e Coimbra. 

Na Base 8ª formulavam-se os objetivos dos dois cursos do ensino liceal. Assim, 

com o curso geral, a ministrar em todos os liceus, pretendia-se favorecer “a cultura 

integral das virtualidades e aptidões dos alunos, a sua formação física, intelectual e 

moral” (PortugaL, 1923: 2265) e, com o curso especial, a lecionar tão só nos liceus de 

Lisboa, Porto e Coimbra, almejava-se “a preparação para as universidades e escolas 

superiores especiais” (ibidem: 2265).  

De acordo com a Base 9ª, o ensino técnico elementar tinha por objetivo formar os 

alunos “para o exercício das diferentes artes e profissões” (ib.: 2265). Quanto ao ensino 

técnico complementar,  nele se visavam duas metas:  primeiramente,  assegurar a 
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capacitação “geral e técnica para o exercício das categorias técnicas imediatamente 

subalternas à direcção superior das várias actividades profissionais” (ib.: 2266); 

secundariamente, preparar os alunos “para o acesso às escolas superiores técnicas, 

mediante estudos adicionais que habilitem para um exame de admissão a essas escolas” 

(ib.: 2266). 

 

Curriculo 

No ensino liceal, o currículo do curso geral seria composto pelas seguintes  nove 

disciplinas: Português e elementos de latim; Francês e Inglês; Ciências naturais e 

geografia; Física e química; Matemáticas; História pátria e universal; Desenho e 

trabalhos manuais; Cultura física; Cultura moral, social e artística.  

Quanto ao currículo do curso especial dos liceus, variava, de acordo com as 

quatro secções em que o próprio curso se dividia  (letras, ciências, técnica e normal), 

sendo, contudo, que se  instituíam quatro disciplinas comuns a todas elas  - Cultura 

física, Datilografia e taquigrafia, Trabalhos práticos e individuais, Cultura social e 

artística.  

A primeira secção deste curso, a de letras, composta pelas subsecções de línguas e 

literaturas clássicas e de línguas e literaturas germânicas, de frequência obrigatória para 

os alunos que pretendessem vir a ingressar nas faculdades de letras (as duas subsecções, 

consoante os cursos a escolher) e direito (a subsecção de línguas e literaturas clássicas), 

integraria, em ambas as subdivisões, as disciplinas de Português, de Latim, de História e 

de Filosofia, acrescentando-se, na subsecção de clássicas, Francês e Grego, e, na 

subsecção de germânicas, Inglês e Alemão. 

A segunda secção, a de ciências, que habilitava para o acesso às faculdades de 

ciências, medicina e farmácia, bem como à escola superior de medicina veterinária e ao 

instituto superior de agronomia, teria as disciplinas de Ciências naturais e geografia, de 

Física e química, de Matemáticas, de Português, de Filosofia, de História, de Desenho e 

de uma língua viva, a optar entre  a inglesa e a alemã. 

Este exato currículo seria, também, o da secção técnica, cujos alunos poderiam 

candidatar-se às faculdades técnicas, ao instituto superior técnico e ao instituto superior 

do comércio. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2349



  
 

Finalmente, na secção normal, que possibilitava vir a estudar nas secções de 

formação de educadoras de infância, professores primários e do ensino especial das 

faculdades de ciências da educação, lecionar-se-iam as disciplinas de Ciências naturais e 

geografia, de Física e química, de Português, de Matemáticas, de História, de  Inglês, de 

Psicologia experimental, de Desenho e de Trabalhos Manuais. 

O currículo do ensino técnico elementar desenhado no projecto Camoesas  

apresentava algumas variações, consoante cada uma das secções deste nível didático, 

que eram cinco: agrícola, comercial, doméstica, industrial e marítima. Para cada uma 

delas previa-se um conjunto de disciplinas nucleares, de cariz mais científico, 

complementado por outras, quer de formação cultural geral e específica, quer de 

formação profissional específica. 

As disciplinas de formação cultural geral seriam, invariavelmente, duas, a saber, a 

de Cultura geral e a de Cultura física, música e canto coral, cabendo à disciplina de 

Cultura social a formação cultural específica no âmbito da “prática das funções sociais e 

administrativas da profissão” (ib.: 2265). A formação profissional específica  estava a 

cargo de duas  disciplinas: por um lado, a de Trabalhos manuais práticos e de aplicação, 

com esta mesma designação em todos os cursos, mas com conteúdos adaptados a cada 

um; por outro lado, a disciplina que se incumbiria da preparação técnica no âmbito de 

cada secção específica, por isto mesmo designada de cinco modos – Técnica agrícola, 

Técnica comercial, Técnica doméstica, Técnica industrial e Técnica marítima. 

Mandava-se, ainda, que em todas as secções se ensinassem “noções práticas e aplicadas 

à profissão respectiva, sobre a organização científica do trabalho” (ib.: 2266). 

No curso agrícola, as disciplinas nodulares seriam as de Noções práticas de 

ciências naturais, de Física e química, de Aritmética e geometria e de Noções práticas 

elementares de economia rural, medicina veterinária e tecnologia agrícola. No curso 

comercial, as de Noções práticas de ciências naturais, de Física e química, de 

Aritmética, geometria e álgebra, de Francês e inglês e de Noções práticas de economia, 

comércio, finanças, direito e tecnologia comercial. Para o curso da secção doméstica,  

Noções práticas de ciências naturais, Física e química, Higiene geral e Puericultura 

pedagógica. O curso industrial comportaria as disciplinas de Noções elementares e 

práticas de física e química, de Aritmética, geometria e álgebra, de Tecnologia 

industrial, de Higiene geral e profissional e de Economia industrial. A quinta secção, a 
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do curso marítimo, era a que apresentava maior número de disciplinas de cariz 

científico, sete, ao todo: “noções elementares e práticas de física, mecânica e química; 

ciências naturais; aritmética, geometria e álgebra; navegação, tecnologia marítima; 

construções marítimas; história marítima, geografia geral e comercial, higiene geral e 

profissional; direito marítimo” (ib.: 2266). 

O ensino técnico complementar teria quatro cursos  -agrícola, comercial, 

doméstico e industrial- não nos revelando a nossa fonte, porém, qualquer pormenor 

sobre o seu currículo. 

Revela-nos, isso sim, na Base 10ª, informação sobre o ensino técnico 

complementar feminino, desde logo nos dizendo que este integraria quatro cursos: 

comercial, industrial, artístico e enfermagem. Revela-nos, ademais, que em todos eles se 

ministraria uma formação geral idêntica, realizada através do estudo de português, 

ciências naturais e geografia, física e química, economia doméstica, higiene, história, 

arte, psicologia moral, pedagogia e puericultura, sem se tornar claro, contudo, se  cada 

uma destas  temáticas equivaleria a uma disciplina, ou se, numa mesma disciplina, se 

integrariam várias delas. Revela-nos, por fim, as matérias que edificariam, em cada 

curso, a respectiva formação específica, sem  se tornar explicito, também aqui, se o 

legislador tinha ou não em mente disciplinas individuais. Eis, então, a informação 

prestada: 

a)Comercial: contabilidade, correspondência comercial, geografia 

comercial, tecnologia comercial, taquigrafia, datilografia, prática de 

línguas inglesa e francesa; 

b)Industrial: desenho especializado, costura e corte, lavores, rendas, 

bordados, modas, chapéus, taquigrafia, dactilografia; 

c)Artística: desenho, modelação, pintura, flores artificiais, música e canto, 

taquigrafia e dactilografia; 

d)De enfermagem: higiene, puericultura, pedagogia, enfermagem (ib.: 2266). 
 

Formação de professores 

Passando, agora, ao problema da formação de professores, desde logo se terá que 

atender ao diagnóstico sobre o assunto, feito no nº 14, alínea a), do preâmbulo do 

projecto Camoesas, diagnóstico este referente à globalidade do corpo docente, aplicável, 

por consequência, aos professores do ensino secundário. João Camoesas entendia que, 

em geral, a formação de professores, em Portugal, deixava muito a desejar, já pela 

subalternização da componente formativa pedagógica, já pela fragilidade do treino da 
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prática profissional, já pela exiguidade de recursos (humanos e materiais) das 

instituições de formação, já, ainda, pela falta de comunicação entre estas, que se refletia 

numa igual falta de comunicação entre os professores dos diferentes graus de ensino. 

Como remédio para tão pouco risonho diagnóstico, propunha Camoesas, na Base 

14ª, que fossem criadas, integradas nas universidades, faculdade de ciências da 

educação, que se encarregariam da formação dos professores do sistema de ensino 

nacional, desde a educação de infância até ao ensino secundário. Neste sentido, era 

estabelecida uma divisão destas faculdades em sete secções, cada uma das quais com 

responsabilidades formativas próprias, a saber: educadoras de infância (primeira 

secção), professores primários (segunda secção), professores liceais (terceira secção), 

professores do ensino especial (quarta secção), professores do ensino técnico (quinta 

secção), professores de educação física e instrutores militares de ginástica e jogos (sexta 

secção) e professores de desenho e trabalhos manuais (sétima secção).  

O currículo destas faculdades seria composto por somente cinco disciplinas -

Psicologia; Princípios de Pedagogia; Didática especial; Higiene; Administração, 

organização e legislação-, cujos conteúdos e modo de ensino teriam, todavia, que ser 

adaptados a cada curso específico. Para além destas disciplinas, a formação de 

professores incluiria uma componente prático-pedagógica, a desenvolver em escolas de 

aplicação anexas às faculdades de ciências da educação, sem prejuízo da existência e 

funcionamento, sob a tutela da inspecção técnica do ensino, de “escolas modelos, que 

(…) [seriam] laboratórios de pedagogia prática e ambiente de aperfeiçoamento 

profissional para os diferentes professores” (ib.: 2268). 

Da consideração conjugada da informação pertinente contida no parágrafo 

anterior e do currículo dos diferentes tipos e cursos do ensino secundário atrás exposto, 

depreende-se que os seus professores sairiam das terceira, quinta e sexta secções das 

faculdades de ciências de educação. 

Assim, no tocante aos futuros professores das disciplinas liceais clássicas, 

pretendia-se que só pudessem ingressar nas faculdades de ciências da educação se 

fossem portadores de prévia formação universitária obtida num dos cursos das 

faculdades de letras ou de ciências. 

Aos candidatos ao magistério no ensino técnico, bastaria, para se matricularem 

nas faculdades de ciências da educação, que tivessem sido aprovados na secção normal 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2352



  
 

do curso especial (o mais elevado) dos liceus, ou que tão só detivessem “qualquer curso 

técnico ou profissional” (ib.: 2267), consoante se destinassem, respectivamente, à 

docência de disciplinas formativas gerais ou à de disciplinas eminentemente técnicas. 

Os oficiais das forças armadas seriam os únicos possíveis candidatos ao curso 

deinstrutores militares de ginástica e jogos (sexta secção), nada se referindo, todavia, 

quanto à formação de professores de educação física. 

Por fim, para se aceder ao curso de formação de professores de desenho e 

trabalhos manuais era exigido o preenchimento de uma das  seguintes duas condições: 

ou possuir o curso da escola de belas artes, ou possuir experiência profissional na 

“industria (…) [com] conhecimentos gerais e técnicas suficientes, bem como dotes 

pedagógicos, avaliados por meio de uma prova especial” (ib.: 2267). 

 

Conclusão 

 Ainda que outro mérito não tivesse tido, o Estatuto da Educação nacional valeu, 

desde logo, pelo debate público que provocou, a que a imprensa deu eco (S/a, 1923) e 

no qual se envolveram figuras proeminentes da pedagogia portuguesa de então, como, 

por exemplo, António Sérgio (Nóvoa, 1986: 14-15). Valeu, ainda, por ter aberto 

caminho para a consideração legislativa, por parte do estado português, da globalidade 

da educação nacional e das suas linhas orientadoras de fundo, tendo em vista a 

estabilidade do sistema por um prazo dilatado. Aliás, tanto assim foi que, até hoje, 

volvidos que são noventa anos, três leis de bases foram redigidas e vigoraram 

efectivamente: a lei de bases de organização do ministério da educação nacional, de 

1936; a lei de bases da educação nacional, de 1973; a lei de bases do sistema educativo, 

de 1986 (Casulo, 1988: 23-26). 

Olhando, agora, em concreto, para a dimensão do projecto Camoesas aqui 

estudada, afigura-se-nos, quanto aos objectivos, que, se se fizer uma comparação entre 

os cursos equivalentes dos dois tipos de ensino analisados   -curso geral liceal 

comparado com o curso técnico  elementar e curso especial liceal com o curso técnico 

complementar-, verifica-se que o Estatuto da Educação Nacional conferia maior 

dignidade pedagógica ao ensino dos liceus. Com efeito, não se pode negar que, ao passo 

que, com o curso técnico elementar, se tinha directamente em vista o aspeto imediato e 

útil da preparação para o exercício de uma profissão técnica, para o acesso à qual, por 
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conseguinte, não fossem necessários mais do que os quatro anos de duração deste curso, 

com o curso geral dos liceus visava-se algo mais alto e educativamente mais completo, 

visava-se uma formação total e um consequente integral desenvolvimento humano dos 

adolescentes estudantes dos liceus.  

A maior dignidade pedagógica do ensino liceal continuava a evidenciar-se nos 

cursos mais elevados de um e outro ensino. No Estatuto, o curso especial dos liceus 

surge mais como um curso de propedêutica universitária do que como um curso 

estritamente do nível secundário do sistema de ensino nacional, uma vez que o seu 

sentido advinha precisamente apenas da preparação para o ensino superior, 

legitimamente se podendo pressupor, pois, que, o liceu não preparava profissionalmente 

de um modo direto, mas, antes, abria caminho para o desempenho de profissões 

socialmente consideradas de topo, que só podiam ser exercidas por quem detivesse um 

diploma universitário ou de uma escola superior. Assim não no caso do curso técnico 

complementar, cujo primordial objectivo, como atrás se assinalou, continuava a ser a 

preparação para o ingresso no mundo do trabalho, concretamente nos cargos 

intermédios da hierarquia das diferentes profissões, só nisto, aliás, diferindo do alvo 

proposto para o curso técnico elementar. E mesmo quando, acessoriamente, o projecto 

Camoesas admitia que o curso técnico complementar também se norteasse pelo 

desiderato de preparar para o prosseguimento de estudos,  estabelecia-se que estes 

estudos fossem, unicamente, os das escolas superiores  de cariz técnico, jamais os de 

outras e muito menos os universitários. 

Como consequência dos diferentes objectivos propostos para os diferentes cursos 

liceais e técnicos, a proposta de lei de reorganização da educação nacional de 1923 

diferenciou, também, os respectivos curriculos. O dos dois cursos liceais estribava-se, 

fundamentalmente, nas clássicas disciplinas literárias e científicas da tradição curricular 

dos liceus portugueses, por sua vez inspirada no modelo do liceu napoleónico francês 

(França, 1808), fazendo algumas, poucas, concessões a disciplinas de índole mais 

técnica. Estas, naturalmente, sobressaiam no caso dos cursos do ensino técnico,  se bem 

que neles não se deixasse de notar a presença, nas respectivas designações, de 

terminologia própria das disciplinas científicas (e até literárias) liceais. Todavia, essas 

designações também evidenciavam que a essas disciplinas estava associada uma 

preocupação predominantemente mais meramente informativa e utilitária do que 
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globalmente educativa, já que o que se pretendia era que fossem ministradas noções 

elementares do conhecimento em causa e sua aplicação prática. 

No tocante à formação de professores, continua a evidenciar-se a diferenciação do 

estatuto pedagógico dos ensinos liceal e técnico. Impunha-se, à generalidade dos 

docentes, uma formação pedagógica universitária idêntica, a obter nas faculdades de 

ciências da educação. Porém, aos futuros professores das disciplinas literárias e 

científicas dos cursos liceais exigia-se uma prévia formação, também ela universitária, a 

adquirir num dos vários cursos das faculdades de letras ou de ciências, consoante as 

disciplinas a cuja lecionação se destinassem. Aos docentes do ensino técnico nenhum 

outro anterior estudo universitário se pedia, bastando-lhes serem portadores de 

formação técnica adequada, ou, no máximo, terem sido aprovados no curso da secção 

normal do ensino liceal especial. 

Considerando os respetivos objectivos, currículo e formação de professores, de 

um modo geral não seria exagerado concluir que, no projecto Camoesas, o ensino liceal 

educava dando relevo, sobretudo, se bem que não só, ao desenvolvimento intelectual, 

enquanto que o ensino técnico formava como fim útil do exercício imediato de uma 

profissão que não requeresse muito mais do que aptidões técnicas. O primeiro apontava 

para o horizonte mais amplo da elevação espiritual dos seus estudantes,  ao passo que  o 

segundo indicava o caminho para a realidade prática. Uma vez mais, agora no projecto 

Camoesas, a eterna tensão dialética da pedagogia entre a idealidade e a realidade. 
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RESUMO: A educação pública e a formação de professores têm sido marcadas por 

agendas economicistas, num terreno frequentemente contrário a uma educação democrática 

onde confluem forças de reprodução e transformação. Embora as comunidades de 

aprendizagem profissional sejam encaradas como espaços reflexivos promotores de 

aprendizagens e valores democráticos, importa investigar em que medida as suas culturas 

promovem o desenvolvimento profissional rumo a uma pedagogia transformadora. Este é o 

propósito de um estudo qualitativo focado no GT-PA (Grupo de Trabalho-Pedagogia para a 

Autonomia), uma comunidade multidisciplinar de docentes do ensino básico, secundário e 

superior, fundada em 1997 na Universidade do Minho, que contraria o divórcio escola-

universidade na produção/disseminação do conhecimento educacional e na promoção da 

autonomia de professores e alunos. Apresentam-se resultados da análise do potencial 

emancipatório das dinâmicas do Grupo, obtidos através de uma entrevista semiestruturada a 

17 membros. Os resultados apontam para uma relação estreita entre a pertença à 

comunidade, a emancipação profissional e a promoção de uma pedagogia para a autonomia, 

mas também sinalizam limitações resultantes do facto de o GT-PA se desenvolver em 

contracorrente face a culturas profissionais/organizacionais dominantes. Discutem-se as 

implicações desta tensão a partir de um projeto desenvolvido numa escola e dinamizado por 

uma professora do Grupo. 

Introdução  

A educação pública e a formação de professores têm sido marcadas por agendas 

economicistas, num terreno onde confluem forças de reprodução e de transformação de 

culturas dominantes. As comunidades de aprendizagem profissional emergem como 

espaços colaborativos e reflexivos, promotores de aprendizagens individuais e 

organizacionais
1
 e assentes em valores democráticos e ecológicos (Orellana, 2008). São 

globalmente assumidas como “incubadoras de inovação” (Holly, 2004), capazes de 

                                                           
1Ver Chacón, Sayago & Yuncosa, 2008; Coombe, 1999; Cochran-Smith & Lytle 1999; Holly, 2004; Lave & Wenger, 

1991; Lieberman, 2000; Little, 2003, 2012; Maton, 2008; Maton & Salem 1995; Muñoz, 2009; Nóvoa, 2009; 

Retallick, Cocklin & Coombe, 1999; Ross & Adams, 2008; Sergiovanni, 1994; Servage, 2008; Stoll & Louis, 2007; 

Stoll et al. 2006; Unesco, 2012; Vescio & Raywid, 1993; Wenger, 1998; Wenger & Snyder, 2000; Wood, 2007).  
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transformar as culturas pedagógicas e de formação de professores
2
. Todavia, elas não 

escapam aos paradoxos que atravessam as sociedades e podem estar ao serviço de 

agendas não-democráticas. Apesar da existência de alguns posicionamentos críticos face 

às comunidades de aprendizagem (v. Orellana, 2008, Barton, & Tusting 2005, Savage 

2011), predomina uma lógica legitimadora das mesmas, assumindo-se que a existência 

de algum tipo de colaboração implica a existência de comunidades e que estas 

implicam, necessariamente, práticas de emancipação. 

Importa, assim, compreender em que medida as comunidades de aprendizagem 

promovem a emancipação profissional, analisando as lógicas e os interesses que as 

configuram e as tensões que as atravessam. Foi com esta finalidade que se iniciou, em 

finais de 2011, um estudo de doutoramento conduzido pela primeira autora e 

supervisionado pela quarta, incidente numa comunidade de aprendizagem 

multidisciplinar constituída por docentes dos ensinos básico, secundário e superior, 

fundada na Universidade do Minho (Braga, Portugal) em 1997: o GT-PA – Grupo de 

Trabalho-Pedagogia para a Autonomia. A autonomia é aí entendida como a 

“competência para se desenvolver como participante autodeterminado, socialmente 

responsável e criticamente consciente em (e para além de) ambientes educativos, por 

referência a uma visão de educação como espaço de emancipação (inter)pessoal e 

transformação social” (Jiménez Raya, Lamb & Vieira 2007: 2). Defende-se uma 

perspetiva emancipatória da aprendizagem profissional e o comprometimento com uma 

pedagogia para a autonomia na escola, através de processos de indagação crítica e de 

ação transformadora (v. Fernandes & Vieira, 2009; Vieira, 2003, 2009). A comunidade 

tem vindo a desenvolver e a disseminar experiências e estudos, reunindo 4 a 5 vezes por 

ano na universidade e, mais recentemente, em escolas. Organizou 5 Encontros (4 

nacionais e 1 ibérico) e produziu mais de uma centena de publicações em formatos 

variados, sobretudo de natureza profissional. 

No presente texto, daremos conta de alguns resultados da análise do potencial 

emancipatório das dinâmicas deste Grupo. Na sua discussão, apresenta-se o exemplo de 

um projeto coordenado numa escola pela segunda autora, onde participa também a 

terceira autora. 

                                                           
2Ver DuFour, DuFour & Eaker, 2008; Foord & Haar, 2008; Grossman, Wineburg, Woolworth 2001; Hord, 1997, 

Levine, 1999; Levine & Shapiro 2004; Marks & Louis 1999; Miller, 1990; McLaughin & Talbert, 2006; Muñoz, 

2009; Raywid, 1993.  
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Método 

O estudo integra-se num paradigma naturalista da investigação educacional e 

centra-se em testemunhos do Grupo, recolhidos através do inquérito – questionário e 

entrevista – e da análise de textos publicados pelos seus membros. Centrar-nos-emos 

apenas nalguns resultados de uma entrevista semiestruturada a 17 membros da 

comunidade, cujos protocolos foram submetidos à análise de conteúdo. 

 

Objetivos 

Os objetivos da entrevista enquadram-se nos objetivos gerais do estudo: 

caracterizar condições e mecanismos de construção e coletivização do conhecimento 

educacional na comunidade, avaliar o impacto da comunidade na reconstrução de 

teorias e práticas profissionais, e sinalizar tensões, constrangimentos e condições de 

desenvolvimento da comunidade. 

 

Amostra 

Foram entrevistados 17 membros da comunidade, a qual integra cerca de uma 

centena de docentes dos ensinos básico e secundário e 16 docentes do ensino superior. 

Os entrevistados foram selecionados de modo a representarem a diversidade do Grupo 

em termos de contexto profissional (12 docentes das escolas e 5 do ensino superior), 

áreas disciplinares (Educação de Infância, Inglês, Alemão, Matemática, Física/Química, 

Didática, Currículo), funções desempenhadas (professores, formadores, investigadores) 

e tempo de pertença ao Grupo (entre 1 e 15 anos).  

 

Instrumentos 

O guião da entrevista inclui 13 perguntas sobre: contexto de integração e 

motivações de pertença ao Grupo; episódios marcantes na história de pertença ao 

Grupo; impacto do Grupo no desenvolvimento e prática profissionais e nos contextos de 

trabalho; caraterização da cultura do Grupo e relação entre a cultura do Grupo e as 

culturas dos contextos profissionais; relação entre universidade e escola no Grupo; 

importância da participação dos professores nas atividades de disseminação do Grupo; 

fatores de sustentabilidade e constrangimento do Grupo; constrangimentos pessoais no 

seio do Grupo; condições de desenvolvimento futuro do Grupo.  
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Procedimentos 

O guião da entrevista foi enviado previamente aos participantes. As entrevistas 

foram realizadas individualmente, audiogravadas, transcritas e enviadas por e-mail aos 

entrevistados para validação do seu conteúdo. Os protocolos foram analisados em 

quatro dimensões da autonomia profissional definidas por Jiménez Raya, Lamb e Vieira 

(2007): Desenvolvimento de uma visão crítica de educação; Gestão de 

constrangimentos locais para a abertura de espaços de manobra; Centração do ensino/da 

formação na aprendizagem; Interação com a comunidade profissional. Em cada uma 

destas dimensões, foi considerado um conjunto de subdimensões definidas pelos 

mesmos autores (v. Quadro I na secção seguinte). Numa análise mais focada, procedeu-

se ao levantamento das perceções dos participantes acerca de caraterísticas da cultura do 

Grupo e dos contextos profissionais, tendo por referência um conjunto de dimensões das 

comunidades emancipatórias, identificadas na literatura (v. Quadro II). 

Os resultados a seguir apresentados indicam o total de presenças observadas no 

discurso dos 17 participantes, embora essa presença seja variável (em conteúdo e 

extensão). Interessava-nos saber em que medida o seu discurso refere dimensões 

emancipatórias das comunidades à luz do referencial definido. 

 

Resultados 

Todas as entrevistas apresentam evidências discursivas do potencial da 

comunidade na emancipação profissional ao serviço de uma pedagogia para a 

autonomia, com distribuições desiguais nas subdimensões consideradas (Quadro I). As 

que se encontram presentes no discurso dos 17 participantes evidenciam a sua 

predisposição para a aprendizagem profissional no âmbito da autonomia, uma conceção 

do ensino e da formação como atividades indagatórias, a desocultação e a superação de 

constrangimentos à autonomia e a partilha de experiências profissionais. O Grupo é 

percecionado como fonte de conhecimento útil à reconstrução e visibilização da 

experiência dos professores enquanto parceiros na construção de conhecimento, com 

um impacto significativo na sua autoestima, autoconfiança, motivação e reforço de 

convicções pedagógicas, aspetos entendidos como essenciais à gestão de dilemas, 

incertezas e tensões. 
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Por outro lado, todos os participantes consideram que a cultura do Grupo se afasta 

radicalmente das culturas dos seus contextos profissionais (Quadro II). O seu discurso 

permite concluir que, contrariamente a essas culturas, a cultura do Grupo o aproxima de 

uma comunidade emancipatória, caraterizada por aspetos como o respeito mútuo, a 

tolerância, a colaboração, o estímulo intelectual, a valorização das pessoas, o bem-estar, 

a motivação profissional e a esperança. 

Quadro I. Potencial emancipatório do GT-PA– indicadores discursivos (n=17) 

Construção de uma visão crítica da educação  

Estar predisposto/a para aprender e manter-se informado/a sobre abordagens pedagógicas e sobre as suas 

potencialidades na promoção da autonomia dos alunos/ professores 
17 

Ver o ensino/ a formação como uma atividade de indagação crítica  17 

Compreender o seu papel e o dos seus alunos/formandos como agentes de mudança educativa e social  10 

Adotar uma posição crítica face a valores e finalidades da educação/formação  10 

Adotar uma posição crítica face a programas, manuais e outros materiais didáticos/de formação 9 

Encorajar os alunos/professores a serem críticos face a valores e práticas educativos e sociais 7 

 
Gestão de constrangimentos locais para a criação de espaços de manobra 

Desocultar constrangimentos à autonomia (sua e dos alunos/formandos)  17 

Fazer escolhas pedagógicas que abram possibilidades ao desenvolvimento da autonomia dos 

alunos/professores  
14 

Fazer compromissos entre a tradição e a inovação sem perder de vista os seus ideais 6 

Desafiar rotinas e convenções da escola/universidade (ser subversivo/a se necessário)  6 

Envolver os alunos/professores na procura de soluções criativas para os problemas que afetam a 

aprendizagem 
5 

Partilhar com os alunos/formandos as suas convicções e preocupações pedagógicas 4 

Encarar a complexidade, os dilemas, conflitos, incertezas e a diferença como parte integrante do ensino/da 

formação  
3 

Articular a dimensão pessoal da aprendizagem com a natureza social e interativa da cultura da sala de aula e 

da escola 
3 

 
Centração do(a) ensino/formação na aprendizagem  

Promover a negociação de ideias e decisões com e entre os alunos 11 

Encorajar a cooperação e o trabalho de equipa entre os alunos/professores 11 

Promover a autoestima dos alunos/professores e a sua predisposição para assumir responsabilidades na 

aprendizagem  
10 

Envolver os alunos/professores na reflexão crítica sobre conhecimentos substantivos e processuais 9 

Encontrar formas de elevar o papel formativo da (auto)/(co) avaliação e da negociação da avaliação  8 

Promover a auto/cogestão das atividades de aprendizagem (planificação, monitorização, avaliação)  6 

Encorajar os alunos/professores a aprender a coligir e analisar dados sobre a sua aprendizagem de forma a 

melhor compreenderem o seu potencial e os seus problemas  
5 

Promover o conhecimento, experimentação e avaliação de estratégias de aprendizagem na aula e fora dela 4 

Coligir e analisar dados dos alunos/professores de forma a compreender e melhorar o ensino e a 

aprendizagem  
4 
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Interação com a comunidade profissional  

Disseminar experiências e confrontar a sua voz com outras vozes da comunidade profissional  17 

Partilhar teorias, práticas e preocupações com membros da comunidade profissional  8 

Participar no debate público sobre problemáticas da escola e da educação em geral 3 

Convidar outros (alunos, colegas, supervisores…) a apoiar a melhoria do ensino/ formação e da 

aprendizagem  
1 

 

Quadro II. Presença das caraterísticas das culturas das comunidades emancipatórias no discurso sobre as 

culturas profissionais e as culturas do GT-PA 

 

Quanto às culturas dos contextos profissionais (escola e universidade), são 

percecionadas como congregadoras de insegurança, conflito, individualismo, 

competição, crítica negativa, inveja pessoal, desconfiança interpessoal, desmotivação e 

descomprometimento, rotina, obsessão pela eficácia. Vejamos um testemunho: 

“(…) todos nós, que vamos para o GT-PA, vamos com essa vontade de 

aprender mais e de divulgar, e de aprender com as críticas que nos fazem. 

Enquanto que os grupos [grupos disciplinares] têm medo, sempre, de ter 

outras pessoas que sejam melhores ou que queiram parecer ser melhores, 

ou... Não sei, não sei… É por isso que nos grupos disciplinares as pessoas 

 
 
 

Caraterísticas das culturas das comunidades emancipatórias 
(definidas à luz da literatura) 

Caraterísticas presentes 
no discurso dos 

entrevistados (n=17) 
Culturas 

profissionais 

Cultura 
do 

GT-PA  
Dialogicidade, relações interpessoais positivas, colaboração, partilha, valorização, 

apoio 
0 16 

Motivação, entusiasmo, esperança, atitude positiva, aceitação do risco 0 12 

Princípios democráticos (participação, pluralismo, autonomia, implicação/pertença, respeito 

mútuo, justiça, liberdade, tolerância radical, respeito, autenticidade, valência cívica, 

solidariedade) 

0 11 

Liderança democrática e partilhada, negociação, abertura, construção de repertórios 

comuns, segurança 
0 10 

Indagação crítica /problematização dos contextos de ação 0 7 

Orientação para aprendizagem/desenvolvimento, ação transformadora nos contextos 

de acção 
0 7 

Autenticidade, coerência, transparência 0 6 

Visão e missão partilhadas, sentido comunitário, identidade coletiva (Estar, fazer, 

ser, sentir e perdurar em comum)  
0 4 

Comprometimento e responsabilidade político-social 0 2 
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não aprendem muito. O trabalho colaborativo não é muito efetivo. Querem 

que ele seja, mas não é. São raros os grupos disciplinares que têm trabalho 

colaborativo realmente válido... ou por insegurança de algumas pessoas, ou 

por invejas, ou por outras razões que eu não percebo.(…) Eu no GT-PA 

senti que era um grupo de pessoas que quer ir para lá apresentar as suas 

experiências para ter ajuda com críticas construtivas, de maneira a nós 

próprios melhorarmos e nós próprios aprendermos com isso. E, por isso, 

achei que toda a gente ia com o mesmo espírito que eu, e como tinha o 

apoio de pessoas como a coordenadora, que nos apoiavam muito e que 

nunca me fizeram sentir mal, mesmo com as asneiras que nós dizemos de 

vez em quando, porque dizemos de certeza... Mas nunca... Sempre nos 

motivaram para continuar. Foi sempre assim que eu me senti no GT-PA. 

Que é coisa que não me sinto na escola. Na escola é muito diferente. (…) 

muitas das experiências que eu fiz, eu acho que deveriam ter sido discutidas 

em grupo disciplinar e dali tirar algumas conclusões boas, para mim e 

também para os outros colegas, e no entanto isso nunca se fez. (…) Pronto, 

é o que te digo, eu acho que as pessoas pensam “Olha, aquela é que tem a 

mania que sabe tudo e que faz tudo” e, portanto, eu senti, eu tive o feeling 

que era isso que muita gente estava a pensar e desmotivei completamente. 

Portanto, a maior parte das experiências que eu fiz... eu na escola não 

divulgo. Sou muito mais capaz de as divulgar num congresso qualquer, ou 

em Aveiro, ou na Universidade do Minho, ou noutro sítio qualquer. Na 

minha escola, não.” (E2: Prof. do ensino secundário). 

 

Estes resultados sinalizam as potencialidades de comunidades como o GT-PA, 

mas também limitações resultantes do facto de se desenvolverem em contracorrente 

face às culturas profissionais. As distâncias entre culturas impedem a expansão da 

mudança e esta tende situar-se, sobretudo, nas práticas individuais. Apenas 3 dos 

professores entrevistados coordenaram ou coordenam projetos com outros colegas das 

suas escolas. É um desses projetos que será referido no ponto seguinte, ilustrando um 

movimento de coletivização da mudança, em contraponto com as tendências gerais 

observadas. 

 

Discussão e Conclusões 

Da análise das entrevistas, concluímos que os membros do GT-PA o reconhecem 

como uma comunidade com potencial emancipatório no desenvolvimento profissional e 

na promoção da autonomia dos alunos. Contudo, o desfasamento entre a cultura do 

Grupo e as culturas profissionais gera limitações em termos da expansão e impacto da 

mudança, o que aponta para um risco paradoxal das comunidades de aprendizagem: 

embora direcionadas à transformação democrática, podem ter o efeito de “criar oásis de 
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tempo público” (Vieira, 2009: 279), afastando os seus membros dos contextos 

profissionais por estes se distanciarem da visão de educação com a qual aqueles se 

identificam. Este fenómeno pode gerar posturas de acomodação aparente às culturas 

escolares vigentes, baseadas na representação de que elas são pouco permeáveis à 

transformação, o que pode levar os sujeitos a delimitar a inovação às suas salas de aula 

e a não assumir a liderança de processos de mudança educativa mais alargada. Importa, 

assim, observar o que acontece quando se procura superar esta situação e se investe na 

promoção de culturas mais colaborativas através da constituição de micro-comunidades 

nas escolas. É aqui que, num movimento de zoom, faremos uma breve incursão num 

projeto em curso numa escola secundária, cuja coordenadora (a segunda autora) 

pertence ao GT-PA. Poderemos, deste modo, compreender de que forma os membros 

das comunidades procuram elevar a sua agência profissional, que caminhos de mudança 

se abrem e que dificuldades são encontradas. 

 

Uma experiência de coletivização da mudança  

Depois de cerca de 13 anos a trabalhar na Universidade do Minho como assistente 

convidada, com funções docentes na formação inicial de professores e um envolvimento 

ativo em projetos relacionados com a autonomia, a segunda autora regressou em 2007 à 

sua escola, a Escola Secundária Sá de Miranda, onde sentiu necessidade e encontrou 

oportunidade de dar continuidade ao trabalho entretanto desenvolvido como formadora. 

A experiência acumulada permitira-lhe desenvolver um conjunto de competências 

necessárias à implementação de uma pedagogia para a autonomia e evidenciara o valor 

da colaboração profissional na promoção duma educação emancipatória. A sua 

experiência profissional, assim como a convicção de que “os professores apaixonados 

pelo ensino não trabalham isoladamente” (Day, 2004: 196), motivaram-na propor à 

escola o projeto multidisciplinar “Pedagogia para a autonomia e sucesso educativo – 

que relação?”. 

Depois de aprovado em Conselho Pedagógico, o projeto foi integrado no Plano 

Anual de Actividades da escola e divulgado nas reuniões de avaliação do primeiro 

período do ano letivo de 2007-2008. Em Janeiro de 2008, os trabalhos tiveram início 

com um grupo de cerca de 15 professores de várias disciplinas, o que constituía, em si, 

um sinal de mudança numa cultura escolar predominantemente marcada pelo 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2363



 

 

isolamento profissional e pela “balcanização” dos saberes (Hargreaves, 1994). Embora a 

constituição da equipa tenha sofrido alterações ao longo do tempo e o grau de 

envolvimento dos seus elementos tenha sido bastante variável, o projeto mantem-se.  

A proposta apresentada ao Conselho Pedagógico explicitava o potencial educativo 

do projeto, salientando a necessidade de desenvolver práticas coerentes com os 

objetivos educativos expressos em vários programas do ensino secundário, nos quais se 

prevê a adopção duma pedagogia centrada no aluno (Silva et al., 2006), com vista ao 

desenvolvimento da sua autonomia como aprendente e cidadão capaz de responder 

positivamente às exigências dum mundo em constante mudança. A proposta realçava 

também a convicção de que um projeto desta natureza se reveste da maior oportunidade, 

proporcionando a implementação de experiências de inovação propiciadoras de um 

maior sucesso educativo, bem como do desenvolvimento e satisfação profissionais dos 

professores. Deste enquadramento, bem como dum conjunto de pressupostos 

enunciados no plano do projeto, decorrem três objetivos gerais que têm orientado o 

trabalho da equipa: promover o desenvolvimento integrado de competências académicas 

e de aprendizagem dos alunos; promover a coerência das práticas, por referência a 

objetivos curriculares de caráter transdisciplinar; promover o diálogo profissional e a 

colaboração interpares. O trabalho da equipa implica reuniões de trabalho, produção de 

materiais e experimentação pedagógica, recolha e análise de informação para avaliação 

do impacto do projeto e divulgação na escola. Dos resultados da avaliação, feita por 

alunos e professores envolvidos e realizada no final de cada ano letivo, resulta a 

identificação de pontos fortes e alguns constrangimentos. 

Começando pelos constrangimentos, destaca-se a dificuldade em reunir a equipa 

com maior regularidade, em grande medida devido à acumulação de funções por parte 

da coordenadora e de vários dos seus elementos, bem como à falta de um tempo nos 

horários dos professores para o projeto. Daqui decorre o caráter pouco sistemático do 

trabalho desenvolvido, o que compromete a configuração do projeto enquanto espaço de 

desenvolvimento profissional. Além deste aspeto, os professores sentem falta de tempo 

para fundamentarem teoricamente as suas práticas e monitorizarem o processo de 

ensino/aprendizagem. Estes fatores, a par de outros mais diretamente relacionados com 

dificuldades de operacionalização de uma pedagogia para a autonomia, têm provocado a 

desmobilização de alguns elementos da equipa, conferindo alguma descontinuidade ao 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2364



 

 

trabalho, o que pode vir a afetar a sustentabilidade do projeto enquanto iniciativa de 

coletivização da mudança. Ainda assim, existem indicadores de que vale a pena quebrar 

rotinas, quer em termos de práticas individuais de sala de aula, quer no que respeita às 

relações profissionais culturalmente instituídas.  

Não temos dúvidas quanto ao caráter inovador da dinâmica do projeto como 

espaço de reflexão colegial sobre questões pedagógicas e partilha de experiências, o que 

faz da equipa uma pequena comunidade de aprendizagem profissional no seio da 

instituição. A consciência deste facto tem sido um importante fator de motivação para a 

disseminação do trabalho, através da participação de elementos da equipa em 

congressos e publicações a nível nacional e internacional, dando voz a profissionais 

comprometidos com uma visão transformadora da educação (Barbosa, 2009, 2010; 

Barbosa & Cerqueira, 2008; Barbosa et al., 2009, 2013).  

Um outro aspeto a realçar é o entusiasmo e a persistência de alguns elementos da 

equipa, alicerçados numa forte motivação para alargar horizontes de realização 

profissional, o que tem fomentado o envolvimento de um considerável número de 

alunos em experiências pedagógicas promotoras da autonomia, através de estratégias 

que requerem um papel ativo e responsável no processo de aprendizagem.  

Não menos importante tem sido a articulação recente deste projeto com o 

processo de formação inicial de estagiários de Educação Física (ver Barbosa, 2010), sob 

a orientação da terceira autora, que, com cerca de 30 anos de serviço, passou a fazer 

parte da equipa em 2010/2011. Esta experiência tem reforçado a sua convicção de que a 

viabilidade do projeto depende, essencialmente, do interesse, empenho e envolvimento 

de todos os intervenientes no processo de ensino/ aprendizagem. É essencial encorajar 

os alunos e os (futuros) professores a pensar, confrontar e explorar as suas opiniões de 

modo a identificarem, através da experiência, os seus próprios erros e corrigi-los. A 

mudança é um processo lento, mas oferece oportunidades para fazer algo em que se 

acredita e melhorar o complexo processo que é a arte de ensinar e aprender. O (futuro) 

professor tem que ter oportunidade de responder, criativamente e com flexibilidade, a 

situações problemáticas na sua aprendizagem, e participar num projeto desta natureza 

dá-lhe mais segurança na sua ação junto dos alunos. Embora a promoção da autonomia 

não seja fácil de operacionalizar, pois implica a adoção duma abordagem metodológica 

que põe em causa uma visão reducionista do ensino (neste caso, da disciplina de 
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Educação Física), é um desafio que orientadores, professores e alunos têm que se propor 

enfrentar em conjunto, para um maior sucesso educativo e uma maior satisfação 

profissional. Nas funções de orientadora de estágio, a professora vê a possibilidade de 

concretizar o sonho de ajudar os futuros professores a construírem a sua autonomia 

profissional. Considera que uma das formas de atingir este objetivo é melhorar 

continuamente a sua capacidade de liderança, num trabalho colaborativo de partilha de 

saberes, consciente da importância de cada elemento do grupo no trabalho de 

preparação para um mundo profissional em permanente mudança. Apesar do momento 

turbulento em que vivemos, acredita que é preciso manter a esperança, sonhar, apostar 

nas pessoas, avançar com determinação, coragem e ambição para enfrentar os desafios e 

vencê-los. É preciso viver com paixão este caminhar, estar permanentemente em ação, 

aprender continuamente em equipa e cooperar sempre, sem medo de errar. Assim se 

pode alimentar a ideia de que é possível aprender a ter sucesso naquilo em que 

verdadeiramente acreditamos. 

O projeto tem-se revelado uma estimulante experiência de colaboração entre 

profissionais que acreditam que é possível contrariar as marés de desânimo e 

insatisfação profissionais e que vale a pena continuar a promover a autonomia, do aluno 

e do professor. Contudo, para que este tipo de projetos seja sustentável, é necessário que 

os gestores das escolas reconheçam a sua relevância e os apoiem enquanto iniciativas de 

interesse institucional. É também importante promover a formação dos professores no 

âmbito de uma pedagogia para a autonomia, o que constitui um fator essencial da 

coletivização da mudança educativa. 

 

Sobre a mudança das culturas profissionais 

Ouvir vozes apaixonadas pela educação, em uníssono, falar de forma esperançada 

acerca de comunidades de aprendizagem, emancipação profissional e transformação 

democrática pode sugerir uma relação natural, simples e harmoniosa entre estes 

processos. Todavia, todos eles são tão poderosos quanto complexos e potencialmente 

falaciosos. Por isso, as lógicas e as dinâmicas micropolíticas que os configuram devem 

ser problematizadas, evitando a crença ingénua de que são naturalmente bons. Com 

efeito, muitos discursos e práticas em comunidades de aprendizagem constituem 

exemplos de “emancipação cosmética dos professores e das escolas” (Hargreaves, op. 
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cit.), e a menos que sejam guiadas pela confiança (intra/inter)pessoal e pelo 

comprometimento ético-político com valores humanistas e democráticos, continuarão a 

dificultar a emancipação dos professores e a transformação da educação. 

Os testemunhos recolhidos no GT-PA sinalizam o seu potencial na emancipação 

profissional ao serviço de uma educação mais humanista e democrática, mas também 

nos alertam para a dificuldade da coletivização da mudança. Significa isto que as 

culturas institucionais são impenetráveis? Quando olhamos para o modo como os 

docentes entrevistados comparam a cultura do GT-PA com as culturas dos seus 

contextos de trabalho, a resposta parece ser, inequivocamente, afirmativa. Mas as suas 

vozes também são parte constituinte dessas culturas, e as suas ações em favor da 

autonomia dos seus alunos constituem movimentos de “contracultura” gerados e 

vivenciados em interação com (sub)culturas instituídas. Por outro lado, o projeto escolar 

que aqui apresentamos em contraponto com as inovações de âmbito individual revela a 

presença de elementos essenciais das culturas colaborativas (Ávila de Lima, 2002, 

Hargreaves, 1994, Sarason, 1996), aproximando-o da cultura do GT-PA. 

Podemos dizer que o GT-PA tem vindo a encorajar a constituição de modos de 

ensino, formação e investigação em contra-corrente, mas é importante sublinhar que, ao 

fazê-lo, estará inevitavelmente a penetrar as culturas das instituições dos seus membros, 

ainda que de forma lenta e talvez demasiado silenciosa. Um dos seus efeitos é uma 

maior consciência dos constrangimentos à autonomia de professores e alunos, e talvez 

também por isso as vozes da comunidade sejam especialmente críticas em relação aos 

contextos de trabalho. Do nosso ponto de vista, esta posição crítica é a base da 

mudança, e também uma das suas consequências. Não pode é manter-nos isolados dos 

outros, e é isto que muitas vezes acontece. 

A reconfiguração das culturas profissionais será tanto mais significativa quanto 

maior for o nível de abertura pessoal e coletiva ao autoconhecimento, ao 

questionamento, à reconfiguração das relações de poder e à “pedagogia do conflito” 

(Santos, 2009). Grupos como o GT-PA podem apoiar este movimento, mas não são 

suficientes. Eles dão voz aos professores, mas não a substituem. Muitas das críticas às 

escolas e aos professores que têm vindo a ser legitimadas nos últimos anos decorrem da 

sua relativa afonia, invisibilidade e ausência do domínio público. Entretanto, 

avolumam-se as vozes globais do medo, da incerteza e da insegurança, com 
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repercussões negativas na natureza das relações humanas e na predisposição para 

confrontar injustiças e irracionalidades. O efeito domesticador dessas vozes talvez ajude 

a compreender algumas das razões pelas quais as culturas profissionais resistem à 

mudança, numa tentativa de preservação do seu legado. Mas talvez uma atitude mais 

autocrítica das instituições face a esse legado as colocasse numa posição de menor 

fragilidade face às ameaças externas, conferindo-lhes autoridade para traçarem o seu 

próprio rumo.  

As culturas representam fenómenos históricos e identitários incertos, dinâmicos e 

complexos
3
, o que significa que todas as generalizações acerca da sua natureza são 

questionáveis, sendo ditadas por representações sociais dominantes e/ou interesses 

particulares. E se isto é verdade das culturas das instituições educativas, não é menos 

verdade das culturas de comunidades profissionais como o GT-PA, essencialmente 

fundadas na condição da diversidade (Vieira, 2009), e portanto impossíveis de capturar 

na sua globalidade. O estudo em curso apenas desvela fragmentos da sua cultura, uma 

cultura multifacetada e em constante mutação. 
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RESUMO: Para que a formação contínua favoreça a mudança do pensamento e da ação 

dos professores, terá de estar diretamente associada à sua experiência educativa e integrar 

espaços de reflexão, experimentação e colaboração interpares. Este pressuposto orientou o 

desenvolvimento de um Círculo de Estudos em contexto escolar, que teve como finalidade 

promover a reconstrução colegial de teorias e práticas de avaliação das aprendizagens e que 

reuniu um grupo de professores de diferentes disciplinas e níveis de ensino. Apresentam-se 

as principais linhas de ação do Círculo de Estudos e analisa-se o modo como ao longo do 

seu trajeto foram emergindo as conceções e práticas avaliativas dos participantes, através 

da triangulação de diversas fontes de informação: questionário inicial sobre conceções e 

práticas de avaliação, registo de incidentes críticos de avaliação, planos e narrativas de 

experiências de avaliação desenvolvidas e relatório de apreciação crítica do Círculo de 

Estudos. Os resultados revelam que uma formação reflexiva, experiencial e colaborativa 

pode expandir a compreensão dos princípios de uma avaliação formativa, promover uma 

aproximação das práticas a esses princípios, desocultar constrangimentos, dilemas e 

contradições que afetam a avaliação, e criar um sentido de comunidade que contraria o 

isolamento profissional e favorece a supervisão colegial da experiência educativa.  

 

 

Introdução 

A experiência que aqui se traz integra-se numa investigação em curso, realizada 

na área da supervisão pedagógica, cuja finalidade central é promover a reconstrução de 

conceções e práticas de avaliação com base na supervisão colaborativa. Concretizou-

se através de uma ação de formação contínua na modalidade de Círculo de Estudos 

(CE), intitulado (Re)pensar e (re)fazer a avaliação das aprendizagens e dinamizado 

pela primeira autora no seu agrupamento de escolas
1
. Neste texto será dado destaque a 

aspetos ligados à reconstrução de conceções e práticas de avaliação das aprendizagens 

pelos professores participantes no CE.  

O aparecimento do CE na escola resultou de uma dinâmica de interesse crescente 

pela reflexão acerca da avaliação das aprendizagens, criada na sequência de um projeto 

                                                           
1
 O CE integra o seu projeto de doutoramento, supervisionado pela segunda autora (em curso desde 2012, 

Universidade do Minho, CIEd), que também foi consultora externa do CE. 
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colaborativo anterior
2
. Reconhecia-se que era preciso quebrar o gelo em que está 

envolta a avaliação das aprendizagens, que nos aparece quase sempre como uma área 

imutável ou impenetrável, com métodos fossilizados há décadas, complexa e pouco 

debatida. Reconhecia-se, igualmente, que era preciso quebrar o gelo que se vive nas 

relações entre professores e alunos, onde muitas vezes não há qualquer diálogo no 

âmbito da avaliação, e entre os próprios professores, que vivem frequentemente os seus 

dilemas de avaliação de forma isolada. A vontade de contrariar o isolamento 

profissional e fomentar o diálogo interpares com vista à inovação das práticas 

avaliativas deu origem à constituição de um grupo de professores de várias disciplinas 

que fundaram o grupo Pensar a Avaliação das Aprendizagens (PAA), o qual liderou 

esse processo e avançou com a proposta de dinamização do CE, por sua vez articulado 

com o estudo de investigação em curso. No CE foram desenvolvidas estratégias de 

reflexão e inovação pedagógica ao nível da avaliação das aprendizagens, cuja força 

motriz foi a supervisão colaborativa da avaliação. Tratou-se de uma supervisão colegial, 

baseada na partilha de ideias e experiências e na concretização de ações de interesse 

comum, através das quais as práticas de avaliação foram planificadas, monitorizadas e 

avaliadas conjuntamente (Vieira, 1993, 2009; Vieira et al., 2010). Colocou-se a 

investigação ao serviço de interesses da escola, aliando os objetivos investigativos a 

objetivos de desenvolvimento profissional e de melhoria da qualidade das práticas 

avaliativas.  

Nas escolas portuguesas, quando se fala de avaliação é quase sempre para falar de 

testes e de notas, e muito pouco para falar de autorregulação, de autoavaliação, de 

feedback, de negociação da avaliação. A avaliação parece invadir cada vez mais o tempo 

e a mente de professores e alunos e tornar-se uma finalidade em si mesma, mas a 

maioria das vezes é a preocupação com as notas, com a prestação de contas a 

Encarregados de Educação ou com os desempenhos em exames ou provas de avaliação 

externa que está presente quando se fala ou pensa em avaliação, isto é, a preocupação 

com as classificações e com as certificações. Embora os professores saibam que é 

necessário desenvolver uma avaliação formativa, este é um campo de ação complexo, 

controverso, exigente e atravessado por tensões e paradoxos (Álvarez Méndez, 2002; Alves, 

2004; Fernandes, 2008; Fernandes 2011; Pinto & Santos, 2006; Santos 2008; Vieira & Basto, 2013).  
                                                           
2
 Projeto que deu origem à dissertação de mestrado da primeira autora (Basto, 2010) e que envolveu um 

pequeno grupo de professoras de Matemática na reconstrução de teorias e práticas de avaliação. 
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O enfoque principal do estudo e do CE que o integra é a avaliação enquanto 

processo, isto é, a avaliação formativa. Adota-se a definição de avaliação das 

aprendizagens proposta por Fernandes (2008: 16): 

A avaliação das aprendizagens pode ser entendida como todo e qualquer 

processo deliberado e sistemático de recolha de informação, mais ou menos 

participado e interactivo, mais ou menos negociado, mais ou menos 

contextualizado, acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer numa 

diversidade de situações. Normalmente, este processo permite a formulação 

de apreciações por parte de diferentes intervenientes (incluindo os próprios 

alunos), acerca do mérito ou valor do trabalho desenvolvido pelos 

estudantes, o que, em última análise, deverá desencadear acções que 

regulem os processos de aprendizagem e de ensino. 
 

O CE implicou um percurso de reflexão e ação em torno das questões da avaliação, 

conduzindo à exploração de práticas de avaliação formativa pelos professores 

participantes. Nas secções que se seguem, damos conta dos procedimentos e de alguns 

dos seus resultados, procurando ilustrar o modo como a supervisão colaborativa pode 

criar espaços de reconstrução do conhecimento profissional e da ação educativa. 

 

Método 

Objetivos 

O Quadro 1 apresenta os objetivos de formação e de investigação do CE, 

articulados com os objetivos do grupo PAA, constituído inicialmente pela investigadora 

e três professores da escola, no âmbito do qual se dinamizou a formação.  
 

Quadro 1. Objetivos do grupo PAA, do CE e de investigação 

Grupo PAA: Pensar a avaliação 

das aprendizagens 

CE: (Re)pensar e (re)fazer a 

avaliação das aprendizagens 

Objetivos de investigação 

Promover o debate em torno da 

avaliação das aprendizagens 

Contribuir para o 

questionamento de práticas de 

avaliação das aprendizagens 

Contribuir para a expansão de 

conhecimentos sobre avaliação 

das aprendizagens 

Apoiar o desenvolvimento de 

práticas de avaliação com 

potencial transformador 

Incentivar a reflexão crítica sobre 

práticas de avaliação em curso 

Apoiar a análise de práticas de 

avaliação formativa com 

potencial transformador 

Apoiar o desenho, 

desenvolvimento e avaliação de 

experiências de avaliação 

formativa com potencial 

transformador 

Fomentar a colaboração 

interpares na análise e 

transformação das práticas de 

avaliação 

Conhecer e analisar conceções e 

práticas no âmbito da avaliação 

das aprendizagens 

Identificar áreas problemáticas 

da avaliação das aprendizagens 

(dificuldades, dilemas, 

paradoxos, constrangimentos) 

Desenvolver e avaliar 

experiências de avaliação 

formativa com potencial 

transformador 

Avaliar o impacto da supervisão 

colaborativa no desenvolvimento 

profissional e na transformação 

das práticas de avaliação 
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Procedimentos de intervenção-investigação 

A investigação situa-se num paradigma naturalista e assume a forma de estudo de 

caso de natureza descritiva e interventiva. O caso é a ação de formação, o CE, a qual 

pretende ilustrar uma estratégia de supervisão colaborativa com vista à reconstrução de 

conceções e práticas de avaliação. Assim, trata-se de um caso de supervisão 

colaborativa da avaliação das aprendizagens. Face aos objetivos traçados e ao contexto 

da investigação, a metodologia aproxima-se de um processo de investigação-ação que 

pode ser sintetizado do seguinte modo:  

o Identificação do problema: Necessidade de (re)pensar e (re)fazer a avaliação das 

aprendizagens de modo coletivo em contexto escolar 

o Estratégia de intervenção: Supervisão colaborativa no âmbito de um CE, com a 

finalidade de promover a reconstrução de teorias e práticas de avaliação (ênfase na 

reflexão e na experimentação pedagógica a partir de problemas da prática) 

o Avaliação da intervenção: Recolha e análise de informação durante e após o CE 

 

O CE foi aberto ao agrupamento de escolas e frequentado por 7 professores de 

diferentes áreas disciplinares e níveis de aprendizagem do ensino básico
3
. Decorreu em 

11 sessões presenciais conjuntas de 29 de Fevereiro de 2012 a 30 de Maio de 2012, 

perfazendo um total de 34 horas. Integrou, ainda, 17 horas de trabalho autónomo, 

dedicado à produção de materiais, experimentação pedagógica, escrita de uma narrativa 

da experiência e organização de um portefólio. 

As linhas de ação do CE podem ser sintetizadas do seguinte modo: 

o Debate/ reflexão inicial conjunta sobre conceções e práticas de avaliação, com base nas 

respostas a um questionário inicial e na análise dos incidentes críticos escritos pelos 

formandos 

o Confronto de conceções e práticas dos formandos com perspetivas teóricas no campo da 

avaliação das aprendizagens e com relatos de experiências de avaliação consistentes com 

essas perspetivas 

o Discussão conjunta de linhas de ação para o desenho de experiências de avaliação 

formativa em sala de aula 

o Desenho colaborativo de experiências de avaliação formativa  

o Partilha e discussão das experiências realizadas no grupo de formação 

o Produção de narrativas profissionais incidentes nas experiências realizadas 

                                                           
3
 O Círculo de Estudos é uma modalidade de formação que pode ter de 7 a 15 participantes. Houve 15 

professores inscritos numa fase inicial, mas alguns desistiram e apenas 7 o frequentaram. 
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o Produção de um relatório crítico sobre o impacto profissional da ação 

o Participação dos formandos na avaliação das aprendizagens e da ação de formação 

o Disseminação das experiências no agrupamento (após o CE). 

 

Os formandos elaboraram um portefólio que integrou toda a documentação 

produzida na ação e que constituiu a base da sua avaliação. 

As fontes de informação para a análise e avaliação do CE são as seguintes: 

o Questionário inicial anónimo sobre avaliação das aprendizagens 

o Relato individual de um incidente crítico relativo à avaliação 

o Guião de planificação de uma experiência (individual ou colaborativa) de avaliação 

o Narrativa da experiência de avaliação 

o Diário de formação (1 entrada, relativa ao desenvolvimento da experiência) 

o Apresentação pessoal (introdução ao portefólio) 

o Relatório de reflexão crítica sobre a ação 

o Entrevista final semi-estruturada as participantes do CE na última sessão (em grupo) 

o Entrevista final semi-estruturada aos membros do PAA (em grupo) 

o Entrevista semi-estruturada aos participantes do CE (individual, um ano após o CE) 

o Observação participante e diário de investigação da formador-investigadora 

o Questionário de opinião aos participantes das sessões de divulgação das experiências do 

CE (após a sua conclusão) 

 

No ponto seguinte, recorremos a algumas destas fontes para evidenciar resultados 

parciais da análise de conceções e práticas de avaliação dos participantes, procurando 

compreender algumas dimensões do impacto da supervisão colaborativa. 

 

Resultados 

Tomaremos como ponto de partida as respostas a uma das perguntas do 

questionário inicial anónimo sobre conceções e práticas de avaliação. Este questionário 

foi preenchido na 1ª sessão por 14 professores dos 15 que inicialmente se haviam 

inscrito no CE e dos quais permaneceram 7. Visto que as respostas eram anónimas, 

foram analisados todos os dados, os quais foram debatidos numa sessão do grupo PAA 

e também durante as sessões do CE, como suporte aos debates e reflexões em torno do 

tema. Uma questão importante para perceber a orientação das práticas avaliativas dos 

formandos incidia sobre as características da avaliação que eles consideravam menos 

presentes nas suas práticas avaliativas, na qual também se lhes pedia para indicarem um 
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máximo de 4 características que gostariam de melhorar. As caraterísticas apresentadas 

no questionário correspondem a princípios de uma avaliação formativa. Apresentamos 

no Quadro 2 as perceções dos professores sobre os princípios menos presentes (por 

ordem decrescente de respostas) e os que gostariam de melhorar. 

 

Quadro 2. Princípios da avaliação formativa: presença e intenção de melhoria 

Princípios da avaliação formativa 

Nº de respostas 

Menos 

presentes  

Gostaria de 

melhorar 

Diferenciação (em função das necessidades, ritmos e estilos dos alunos) 10 9 

Utilidade (na melhoria do ensino e da aprendizagem) 9 8 

Diversificação (dos instrumentos/estratégias) 6 6 

Justiça (não prejudica ou beneficia alunos) 6 6 

Negociação (com os alunos) 6 3 

Abrangência (das competências avaliadas) 4 4 

Adequação da exigência (ao nível dos alunos) 4 3 

Continuidade (regularidade) 4 3 

Inclusividade (não é discriminatória) 3 3 

Coerência (com o ensino) 2 3 

Participação (por ex., autoavaliação) 2 2 

Transparência (perante os alunos) 2 1 

 

Numa primeira leitura, verifica-se que os princípios percecionados como menos 

presentes são também os que se quer melhorar. Excetua-se o caso da negociação em que 

a diferença de respostas é maior (6/3), o que pode ser revelador da pouca valorização 

que se dá a esse processo, um dos processos mais ‘avançados’ de uma avaliação de 

orientação formativa, que implica a participação dos alunos na tomada de decisões. 

Embora apenas 2 professores assinalem a pouca presença da participação dos alunos, é 

possível que a tenham entendido de modo redutor, relacionando-a apenas com práticas 

mais ou menos mecânicas e rotineiras de autoavaliação que os professores, de uma 

forma geral, praticam no final de período (cf. Basto 2010; Vieira & Basto, 2013). Por 

exemplo, numa outra pergunta do questionário sobre opiniões acerca da avaliação, 

apenas 9 em 14 professores concordam que os critérios de avaliação devem ser 

negociados com os alunos. 

A perceção da baixa presença de princípios como a diferenciação e a utilidade 

pode indicar que as práticas avaliativas são pouco consistentes com uma avaliação de 

pendor formativo, embora esses princípios sejam valorizados, uma vez que são também 

apontados pela maioria para melhoria futura. Verifica-se, aliás, que a perceção da 

presença de outros princípios da avaliação formativa sinaliza a existência de práticas 
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híbridas e aparentemente contraditórias, ou mesmo alguma dispersão conceptual na 

interpretação dos princípios. Em todo o caso, as respostas apresentam uma orientação 

global para uma prática de avaliação de intenção formativa, o que pode significar que 

estes professores estavam predispostos a reforçá-la e expandi-la. 

Outro elemento significativo para percepcionar as percepções iniciais de avaliação 

dos formandos foi o incidente crítico que relataram por escrito entre a 1ª sessão e a 2ª 

sessões, e que foi usado na 2ª sessão como forma de continuação do debate e reflexão 

sobre as questões da avaliação. Este exercício de reflexão pessoal trouxe à luz sentidos 

mais interiores das conceções de avaliação dos formandos. Apresentamos no Quadro 3 

um resumo dos incidentes críticos dos 7 professores que frequentaram o CE.  Indica-se 

o nível de ensino a que pertence cada autor, o papel em que se coloca no episódio 

relatado (P-professor ou A-aluno) e o contexto de avaliação problemático que subjaz ao 

incidente – avaliação formativa ou sumativa. 

 

Quadro 3. Resumo dos relatos de um incidente crítico 

Prof/nível 

de ensino 
Resumo do incidente crítico 

Papel 

no 

relato  

Contexto de 

avaliação 

problemático (av. 

formativa/sumativa) 

Prof1/ Pré-

escolar 

Episódio de uma criança que não se alimenta 

autonomamente e resiste à ingestão de determinado prato 

(feijoada). 

P Formativa 

Prof2/1ºciclo 

Reprovação no 3º ano do 1º ciclo, justificada pela 

professora pelo facto de a aluna não dominar o cálculo 

(contas de dividir). Com a frequência do novo ano, a aluna 

conheceu um novo professor que a motivou para a 

aprendizagem e até para o ensino. 

A Sumativa 

Prof3/2ºciclo  

Atitude de uma professora face a uma resposta da aluna, 

que gera um sentimento de injustiça pela falta de 

explicação e pela humilhação pública. 

A Sumativa 

Prof4/2ºciclo 

Dificuldade em compreender uma aluna que resolvia 

problemas usando exclusivamente adições ou subtracções. 

Em diálogo com a aluna, foi possível perceber aquela 

situação e melhorar o seu desempenho. 

P Formativa 

Prof5/3ºciclo 

Como entender um aluno que se recusa a participar na aula 

de educação física por se isolar constantemente e como o 

classificar? 

P 
Formativa 

Sumativa 

Prof6/3ºciclo 

Fraude num exame, que conduziu à sua anulação. A falta 

de diálogo não permitiu esclarecer a fraude, o que 

implicou a repetição do exame noutra época. 

A Sumativa 

Prof7/3ºciclo 

Entrada no GT-PA
4
 e influência dessa experiência nas 

práticas profissionais. Implicações nas práticas de 

avaliação. 

P Formativa 

                                                           
4
 O GT-PA (Grupo de Trabalho-Pedagogia para a Autonomia) é uma comunidade multidisciplinar de 

professores dos ensinos básico, secundário e superior, criada em 1997 (coord. F. Vieira). 
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Como se pode observar no Quadro 3, os incidentes reportam-se a situações de 

avaliação sumativa e formativa, o que significa que ambas podem constituir espaços 

dilemáticos. Por outro lado, a leitura dos relatos mostra que as fronteiras entre os dois 

tipos de avaliação nem sempre são bem definidas. Com efeito, mesmo nos incidentes 

que se reportam a situações relacionadas com classificações, reprovações, etc., essas 

situações por vezes transportam preocupações e dilemas que estão igualmente presentes 

nas avaliações de pendor formativo, e nessa medida levantam questões pertinentes em 

qualquer tipo de avaliação. Por exemplo, a falta de diálogo na avaliação, que é 

mencionada em vários relatos e que se alia frequentemente a um sentimento de 

injustiça, levanta a questão da necessidade de transparência e de justiça na avaliação, 

que são princípios de qualquer tipo de avaliação, seja ela de pendor formativo ou 

sumativo. Também se verifica que os relatos relativos à avaliação formativa 

correspondem a situações em que o papel do autor é o de professor, e que nos relatos 

relativos à avaliação sumativa o autor se situa no papel de aluno. Embora em ambos os 

casos se trate de situações que marcaram a experiência dos professores-autores, é 

importante sublinhar que é no papel de alunos que mais referem a questão da injustiça, 

sobretudo associada ao poder discricionário do professor enquanto avaliador. 

 Finalmente, salienta-se o facto de em 7 relatos apenas 1 ser de pendor positivo 

(Prof7/3ºciclo), o que parece significar que o que mais marca as experiências e as 

memórias dos sujeitos são as dimensões problemáticas da avaliação. 

Ao longo do CE, os formandos desenharam e desenvolveram experiências 

individuais ou colaborativas de avaliação formativa, sobre as quais escreveram uma 

narrativa. Os planos dessas experiências foram elaborados com o apoio de um guião 

semi-estruturado que visava aproximá-las de pequenos projetos de investigação-ação e 

orientar a reflexão dos professores para dimensões da avaliação formativa entretanto 

discutidas nas sessões. O guião incidia na definição do interesse, dilema, dificuldade ou 

preocupação que dava origem à experiência, nos seus objetivos e contexto de 

desenvolvimento, nos princípios da avaliação formativa a explorar e no papel dos 

alunos, nas estratégias didáticas e de avaliação da ação pedagógica, nos problemas 

antecipados e no impacto esperado.  
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No Quadro 4, transcrevem-se os objetivos indicados para as 5 experiências 

desenvolvidas, das quais 2 foram concebidas e implementadas por pares de professores 

da mesma disciplina
5
.  

 

Quadro 4. Objetivos indicados no guião de planificação das experiências de avaliação 

Prof/guião/ciclo Objetivos da experiência 

Prof1/guião1/Pré-

escolar 

Levar as crianças a ter sentido crítico 

Incentivar as crianças a quererem saber mais 

Criar momentos de debate 

Desenvolver a capacidade de se exprimirem de forma clara 

Capacitar para a participação pertinente e ativa numa discussão de grupo 

Prof2/ guião2/1º 

ciclo 

Utilizar as perceções e os sentidos das crianças sobre a autoavaliação para melhorar 

as aprendizagens 

Refletir sobre a utilidade dos instrumentos de autoavaliação utilizados 

Melhorar a participação dos alunos e implicá-los no seu processo de aprendizagem 

Promover a diferenciação pedagógica e alterar práticas 

Desenvolver processos de intervenção e responsabilização coletiva e individual 

Considerar propostas de melhoramento ao processo de auto-avaliação 

Prof3 e Prof4/ 

guião3/2ºciclo/ 

Matemática 

Que os alunos identifiquem “o que aprenderam” e o que “não aprenderam” e as suas 

dificuldades, através de uma reflexão orientada 

Que possamos (professores) identificar o tipo de dificuldades que os alunos 

indicam, percebendo como deve ser feito o trabalho a seguir 

Pro5/guião4/ 

3ºciclo/Educação 

Física 

Promover o desenvolvimento da capacidade de autorregulação 

Promover a capacidade de apropriação das determinantes técnicas de execução 

Desenvolver a capacidade coavaliação, autoavaliação e avaliação mútua mediante a 

interação social na aula 

Prof6 e Prof7/ 

guião5/ 3º ciclo/ 

Físico-Química 

Promover o desenvolvimento de competências de (co)regulação das aprendizagens 

Desenvolver capacidades de reflexão crítica 

Implementar estratégias de resolução de dificuldades 

Promover o trabalho colaborativo entre pares 

 

Como se pode concluir, os objetivos orientam-se claramente para o envolvimento 

dos alunos nos processos de aprendizagem e de reflexão sobre a aprendizagem, ou seja, 

no sentido de uma avaliação de orientação formativa/ reguladora. Nessa medida, seria 

de esperar que se valorizassem princípios desse tipo de avaliação. Uma das tarefas do 

guião de planificação era, precisamente, assinalar os princípios que seriam mobilizados, 

sendo apresentada a lista de 12 princípios do questionário inicial. Apresentamos no 

Quadro 5 os princípios assinalados nas 5 experiências. Pode-se observar que são 

mobilizados todos os princípios, com variações de experiência em experiência. Há 5 

princípios assinalados em quase todas – participação, coerência, adequação da 

exigência, diferenciação e justiça –, sendo que a utilidade é comum a todas. Os 6 

                                                           
5
 Embora a investigadora-formadora também tenha desenvolvido e narrado uma experiência, aqui 

incluímos apenas as dos professores-formandos. 
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princípios menos mobilizados são a continuidade, a transparência, a negociação, a 

abrangência, a inclusividade e a diversificação. 

 

Quadro 5. Princípios de avaliação indicados nos guiões das experiências avaliativas 

 

Princípios                        

de avaliação 

Prof1 

guião1 

Pré-

Escolar 

Prof2 

guião2 

1º ciclo 

Prof3/4 

guião3 

2ºciclo 

Prof5 

guião4 

3º ciclo 

Prof6/7 

 guião5 

3º ciclo 

Totais 

Utilidade √ √ √ √ √ 5 

Participação  √ √ √ √ 4 

Coerência  √ √ √ √ 4 

Adequação da exigência  √ √ √ √ 4 

Diferenciação  √ √ √ √ 4 

Justiça √ √ √  √ 4 

Continuidade √ √ √   3 

Transparência  √ √   2 

Negociação  √   √ 2 

Abrangência  √ √   2 

Inclusividade √ √    2 

Diversificação  √    1 

Totais 4 12 9 5 7  

 

Embora os professores tivessem de indicar os princípios a serem mais explorados, 

o que envolvia um esforço de focalização e seleção, não deixa de ser relevante salientar 

a pouca presença da negociação, da diversificação e da inclusividade, uma vez que 

representam dimensões centrais de uma avaliação formativa e dificilmente se dissociam 

de outros princípios mais assinalados, como a participação, a diferenciação e a justiça. 

Finalmente, apresentamos no Quadro 6 um resumo do que os formandos 

escreveram no final da formação, no relatório de apreciação crítica da ação, perante a 

questão: Na sequência do CE, gostaria de realizar mudanças nas minhas práticas de 

avaliação futuras? Se sim, quais e que dificuldades antevejo? Se não, porquê? Todas as 

vozes nos dizem que existe vontade de proceder à mudança da avaliação numa direção 

formativa, salientando a necessidade de consolidar e expandir práticas experimentadas, 

realizar mudanças apesar da consciência dos constrangimentos e fazer um esforço para 

se torne mais visível a utilidade deste tipo de avaliação. Os constrangimentos apontados 

são: elevado número e falta de motivação dos alunos; falta de tempo para a avaliação 

formativa perante a extensão dos programas (incluindo a falta de tempo para um 

feedback individualizado em tempo útil); complexidade e morosidade da avaliação 

formativa, sobretudo em virtude do volume de informação a tratar. 
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Quadro 6. Intenções futuras e constrangimentos 

 Síntese das respostas 

Prof1 Refere que a formação contribuiu para melhorar as suas práticas letivas. 

Prof2 Tem intenção de desenvolver “uma experiência próxima desta”. Pretende avaliar melhor valores 

e atitudes. Quer aprofundar a participação dos Encarregados de Educação, pois no caso dos 

valores e atitudes a sua colaboração é importante. Diz que essa preocupação se prende com a 

influência que os comportamentos têm nos “resultados pedagógicos dos alunos”.  

Prof3 Diz que a formação foi importante porque fez mais leituras sobre o tema, refletiu em conjunto. 

Quer alterar as práticas de avaliação e aponta a negociação, a transparência e a autoavaliação 

como os aspetos que vai valorizar mais. Refere que não vai dar como desculpa a falta de tempo 

para não agir de modo diferente na avaliação. Aponta como constrangimentos o elevado número 

de alunos e a sua falta de motivação.   

Prof4 Diz que para haver mudança, mesmo que lenta, é preciso fazer um esforço para que haja 

visibilidade e se perceba a utilidade que ela encerra. Refere que a “disponibilidade para mudar e 

ajudar na mudança” resulta da colaboração e partilha resultante do CE. 

Prof5 Diz que quer mudar as suas práticas ção, ainda que lentamente, porque considera que há 

vantagens que são visíveis na riqueza dos resultados e nas mudanças no processo de ensino 

aprendizagem. Prevê que a utilização mensal ou quinzenal do tipo de atividade que experimentou 

pode ajudar a quebrar rotinas e trazer “mais rigor, participação e justiça na avaliação global dos 

alunos”. 

Prof6 Diz que gostava de realizar mudanças nas suas práticas e aponta três constrangimentos: o excesso 

de alunos para avaliar, a falta de tempo perante a extensão dos conteúdos e a falta de tempo para 

dar retorno individualizado em tempo útil. 

Prof7 Diz estar disponível para desenvolver outras actividades de avaliação formativa. Mostra 

preocupação em fazer a ligação entre a avaliação formativa e a sumativa. Acha importante ir para 

além do feedback. Refere que é complicado lidar com a instrumentação da avaliação formativa, 

pela complexidade em termos de volume de informação a tratar. Diz que recorre a outros 

exemplos (cadernos do GT-PA) para adaptar ao seu contexto, embora isso também seja difícil. 

Reconhece que só a continuidade da avaliação formativa e o reconhecimento da sua utilidade 

pelos alunos justificam o investimento a fazer. Destaca que a sua aplicação é sempre mais 

morosa do que um método de avaliação tradicional.  

 

Emergem ainda outros constrangimentos nos relatórios, de natureza mais 

organizacional e relativos à falta de uma cultura de supervisão colegial nas escolas, por 

exemplo quando se reflete sobre mudanças mais coletivas a operar nos departamentos a 

que estes professores pertencem. Deixamos o testemunho de um dos professores: 

Há já muito tempo, nos diversos departamentos que já integrei em virtude 

das mudanças de escola/corpo docente, deixei de acreditar na possibilidade 

destas mudanças (nas práticas de avaliação) de um “ser” tão complexo 

quanto parece ser, pela sua atuação, um departamento curricular. Mas o 

facto é que não conheço “as práticas de avaliação do meu departamento”, 

não conheço sequer as práticas de avaliação dos meus colegas que integram 

os mesmos conselhos de turma
6
 que eu. A avaliação parece ser de um foro 

muito pessoal e “intransmissível” mesmo quando explicitado. Valoriza-se a 

crítica. Dificulta-se o elogio. Se é mau tudo se diz. Se é bom… ignora-se. 

Não creio sequer que seja possível criar esta dinâmica. Afinal, tantas são as 

comissões para definir critérios, tantos são os documentos presentes a 

                                                           
6
 O conselho de turma é constituído pelos professores de uma dada turma e é responsável pela avaliação 

dos alunos dessa turma. 
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Conselho Pedagógico para aprovação. Mas o que sabemos do que se faz 

com isso? Eu, por mim, digo: nada. Poderei ser/estar distraído, mas… Mas, 

num ato de esperança, [...] tenta-se? Dificuldades? Com certeza algumas 

daquelas que enuncio, mas também com certeza a maior será, acredito sem 

dúvidas, a negociação de significados e sentidos entre os elementos deste 

grupo maior. Afinal ao dizermos “as mesmas coisas” será que falamos “das 

mesmas coisas”? É para mim claro que não. (relatório de reflexão sobre o CE, 2012) 

 

Apesar dos constrangimentos apontados, parece que a voz da vontade de mudança 

é mais forte, mais poderosa. Falta saber, contudo, até que ponto ela ultrapassa o 

domínio das intenções. Com efeito, nas entrevistas individuais efetuadas cerca de um 

ano após a conclusão do CE, apenas alguns professores relatam alterações concretas nas 

suas práticas avaliativas, voltando a referir constrangimentos, ainda que se mantenham 

convictos da necessidade de mudar a avaliação nas escolas. Tal como se havia 

concluído num estudo anterior (Basto, 2010), as mudanças nas teorias pessoais dos 

professores nem sempre se fazem acompanhar de mudanças nas suas práticas, mesmo 

quando têm a oportunidade de experimentar mudanças nos contextos formativos, como 

aconteceu neste estudo. 

Discussão e Conclusões 

Os resultados revelam que uma formação reflexiva, experiencial e colaborativa 

pode expandir a compreensão dos princípios de uma avaliação formativa, promover 

uma aproximação das práticas a esses princípios, desocultar constrangimentos, dilemas 

e contradições que afetam a avaliação, e criar um sentido de comunidade que contraria o 

isolamento profissional e favorece a supervisão colegial da experiência educativa. 

Como afirmámos noutro lugar (Vieira & Basto, 2013), a transformação da 

avaliação exige a sua problematização, o reconhecimento da sua complexidade e a 

busca da coerência possível entre discurso, conceções e práticas, o que significa encará-

la como um processo político e dialógico, radicado numa “axiologia sobre o que é 

‘melhor’ para uma determinada comunidade” (Machado, 2013: 75). Embora possamos 

dizer que, em última instância, “uma outra avaliação é em larga medida uma outra 

escola” (Perrenoud, 1992: 171), muito pode ser feito, importando encontrar um 

equilíbrio entre “realismo conservador” e “idealismo ingénuo”, através de um “realismo 

inovador” que, reconhecendo as circunstâncias e a natureza da profissionalidade 

docente, seja portador de mudança (Perrenoud, 1997).  
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Julgamos poder afirmar que a experiência aqui relatada procurou criar condições 

para esse realismo inovador, necessariamente influenciado por forças de reprodução e 

de transformação, e portanto provisório e atravessado por tensões e contradições. 

Terminamos com as palavras de Nóvoa (2011: 40), que traduzem bem, em nosso 

entender, o sentido da mudança operada: “Precisamos de vistas largas, de um 

pensamento que não se feche nem nas fronteiras do imediato, nem na ilusão de um 

futuro mais-que-perfeito”. A experiência de formação-investigação vivenciada pode ser 

vista como um espaço de alargamento de horizontes, onde os sujeitos iniciaram viagens 

que se situam entre o que educação é o que deve ser, viagens necessariamente inscritas 

nas suas histórias profissionais, inacabadas e imperfeitas, mas inspiradas por valores 

educacionais válidos e fundadas na esperança de uma escola melhor. 
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RESUMO: O objetivo do nosso estudo é perceber e dar a conhecer como é que as 

experiências práticas, quer individuais quer em grupo, são interpretadas pelos formadores e 

continuam a concorrer para uma aprendizagem ao longo da vida dos professores e de que 

forma essas experiências poderão contribuir para a efetiva concretização de uma imagem 

mais sustentada e sustentadora da profissão docente. A nossa abordagem sustenta-se nos 

programas de formação contínua, implementados em Portugal continental, através de 

legislação própria (Despacho Conjunto n.º 812/2005, de 24 de Outubro; Despacho n.º 

546/2007, de 11 de Janeiro; Despacho n.º 2143/2007, de 9 de Fevereiro) e supervisionados 

por docentes do ensino superior. Partiu-se da questão: como perspetivam os coordenadores 

e os formadores, no âmbito dos Programas de Formação Contínua, a mudança de atitudes e 

de práticas dos professores em formação? Optámos por captar as representações dos 

sujeitos partindo da realização de entrevistas semi-estruturadas a três formadores e a três 

coordenadores que foram atores integrantes dos três Programas de Formação Contínua. Ao 

longo da análise aferimos as conceções dos colaboradores relativamente aos Programas de 

Formação Contínua atendendo à sua visão sobre o tipo de cultura formativa que favorece a 

melhoria das práticas docentes dos professores formandos.  

 

 

Introdução  

A formação contínua, para além de se destinar a “assegurar a actualização, o 

aperfeiçoamento, a reconversão e o apoio à actividade profissional do pessoal docente, 

visando ainda objectivos de desenvolvimento na carreira e de mobilidade”, deve, ainda, 

“ser planeada de forma a promover o desenvolvimento das competências profissionais 

do docente” (Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro, artigo 15.º, pontos 1 e 2). Para 

desenvolver a aprendizagem profissional instituiu-se a formação contínua em áreas 

politicamente prioritárias (Hargreaves & Fink, 2007). No caso português considerou-se 

como prioritário “a obrigatoriedade do ensino experimental das ciências em todo o 

ensino básico” e a “valorização do ensino da Língua Portuguesa e da Matemática” (ME, 

2007, p.13). Partindo destas áreas prioritárias surgem Programas de Formação Contínua 
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que visam o aprofundamento de competências professores do 1.º Ciclo em Matemática, 

Língua Portuguesa e Ensino Experimental das Ciências. 

O Programa de Formação Contínua em Matemática (PFCM), o Programa 

Nacional de Ensino do Português (PNEP) e o Programa de Formação em Ensino 

Experimental das Ciências no 1.º Ciclo (PFEEC) foram implementados em todos os 

distritos de Portugal continental, na base de protocolo do Ministério da Educação com 

instituições de ensino superior, politécnico e universitário. Em cada instituição parceira, 

constituíram-se equipas de formação coordenadas por um elemento que dirigiria o 

Programa também ao nível de cada distrito. Portanto, percebe-se que as novas forças de 

mudança, ao nível da Formação Contínua, persistem na ideia de partir de propostas 

centrais para serem aplicadas e contextualizadas no terreno por equipas seleccionadas. 

As equipas de formação, constituídas para o distrito de Bragança, quer nas pessoas dos 

coordenadores, quer nas pessoas dos formadores, assumiram os Programas e 

responderam às suas exigências e às exigências dos formandos professores, tendo como 

suporte as linhas traçadas pelo Ministério da Educação.  

Na parte empírica do estudo assinalamos que para se desenvolver um estudo 

qualitativo necessitamos de obter um conjunto de documentos que nos permita 

descrever o acontecimento ou fenómeno em estudo. Deste modo, optamos pelo estudo 

de caso para estudar as conceções de um determinado grupo de profissionais 

(formadores e coordenadores) responsáveis pela implementação no distrito de Bragança 

dos três Programas de Formação Contínua. A intencionalidade foi perceber os 

contributos dos referidos programas para a mudança de práticas dos professores do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. O estudo visou, ainda, perceber a mudança de práticas 

induzidas pelos respetivos programas e entender até que ponto esta mudança se 

processou em termos práticos. Realizamos entrevistas semi-estruturadas a três 

formadores e a três coordenadores dos Programas de Formação Contínua para captar as 

suas conceções. Os dados provenientes do corpus das entrevistas foram organizados, 

codificados e categorizados. A sua organização foi sistemática e o seu tratamento foi 

efetivado ao longo de todo o processo investigativo através da análise de conteúdo.  

Em termos de resultados nota-se nestes Programas alguma sensibilidade pelos 

contextos de trabalho e, por tal, mais sustentados nas práticas do professorado, 

permitindo respostas pedagógicas mais adequadas. Assim se justifica a análise de 
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conteúdo ao discurso dos que vivenciaram, no papel de formadores e coordenadores, 

estas situações de formação, no sentido de perceber as práticas desenvolvidas em 

contexto de trabalho pelos professores-formandos, bem como o seu entendimento 

relativamente ao ensino e aos processos de mudança. Os argumentos dos atores 

entrevistados permitiram-nos também conhecer alguns dos seus pontos de vista e 

estabelecer pontes entre os três Programas. 

 

Desenvolvimento 

Reclamam-se novas modalidades de formação que permitam inovar e mudar. 

Contudo, na formação, a mudança ocorre quando os atores querem “mudar de forma 

identitária” (Machado & Formosinho, 2009, p.302). Assim, perante um cenário de 

desejo da mudança, pergunta-se o que é possível mudar, se a escola, se os professores 

ou se a escola e os professores. De facto, e devido às dificuldades da inovação 

pedagógica constatadas, perante um sistema centralizado burocrático, existem “limites 

da mudança instituinte numa sociedade onde só as mudanças instituídas são 

favorecidas” e onde a formação “ganha sentidos diferentes conforme a agenda política 

em que ela se insere tenda para um tipo mais centralizador ou mais descentralizador e 

autonómico da administração das escolas” (Machado & Formosinho, 2009, p.302). 

Também os resultados da formação contínua, expressos de uma forma sintética, 

compaginam que a formação e os seus efeitos se situam entre a pessoa-professor e a 

organização-escola (Nóvoa, 1992a), uma vez que a “ausência de transposição linear 

entre as situações de formação e as situações profissionais”, ao evidenciar, 

paralelamente, “o carácter incerto dos ‘efeitos’ da formação”, convida a uma 

valorização da “dimensão estratégica da formação” e “a encarar a escola como lugar de 

formação”, optimizando potencialidades para que se criem “oportunidades educativas” 

onde se conjuguem diferentes interações de todos os atores escolares (Machado & 

Formosinho, 2009, p.294). Perante isto, interessa-nos reter três pontos: 

1. a formação, como realidade conceptual, não se identifica nem se dilui dentro 

de outros conceitos que também se usam, tais como educação, ensino, treino, 

etc.; 
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2. o conceito de formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento 

humano global que é preciso ter em conta face a outras concepções 

eminentemente técnicas; 

3. o conceito formação tem a ver com a capacidade de formação, assim como 

com a vontade de formação. Quer dizer, é o indivíduo, a pessoa, o responsável 

último pela activação e desenvolvimento de processos formativos (Marcelo 

García, 1999, pp.21-22). 

Percebemos que a ação educativa, ao decorrer entre professores, deve ser 

sustentada no “trabalho da ‘equipa pedagógica’, tal como hoje é concebido para a 

formação do amanhã” (Debesse, cit. por Marcelo García, 1999, p.20). Para além do 

processo contínuo, sistemático e organizado destacamos, por um lado, a capacidade que 

os professores devem ter para realizar trabalhos em colaboração, uma vez que implica a 

“realização de atividades de desenvolvimento profissional centradas nos interesses e 

necessidades” de um grupo de professores, tornando-se num trabalho “mais interessante 

e com maior potencialidade de mudança” e, por outro, a qualidade de ensino a que os 

alunos têm direito (Marcelo García, 1999, p.26).  

O estudo de Lopes et al. (2011), ao realizar uma análise das expetativas de quem 

vivenciou a formação (formadores e formandos), comprova os efeitos da formação que, 

entre outros, destacamos: “há um impacto evidente da formação no desenvolvimento da 

carreira de cada professor” que se repercute na “possibilidade de progressão e 

correspondente melhoria do salário com reflexos evidentes no peso da massa salarial do 

ministério da educação” (Formosinho & Machado, 2011, p.12; Formosinho, 2011, 

p.16); “reconhece-se o contributo da formação seja para promover a maior proximidade 

dos professores dos diferentes ciclos de educação e ensino” que, como se percebe, 

favorece a “articulação vertical do currículo e a sequencialidade pedagógica”, seja para 

reconfigurar a “identidade profissional dos professores e dos seus grupos de docência”; 

reconhece-se, ainda, a “instrumentalidade da formação posta ao serviço das políticas 

centralmente definidas”; “constata-se a insuficiente explicitação dos efeitos previsíveis 

de cada ação de formação” (Formosinho & Machado, 2011, p.12; Formosinho, 2011, 

pp.16-17). 

De facto, a formação produz efeitos no desenvolvimento das crianças e jovens se 

esta contribuir para a alteração das conceções e práticas dos professores. Neste sentido, 
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Ferreira (2009a) assinala os domínios onde se podem percecionar os efeitos da 

formação, destacando o 

domínio das competências técnicas e didácticas, relacionadas com as 

metodologias de ensino, com a utilização de tecnologias e audiovisuais, etc.; 

o domínio das atitudes, valores e comportamentos, que se ligam 

intrinsecamente com a ética e deontologia profissionais; o domínio das 

capacidades reflexivas e investigativas, que são importantes dimensões da 

profissionalidade docente (…); o domínio das capacidades relacionais e 

colaborativas, que permitem aos professores estabelecer relações de trabalho 

e de afectividade com alunos, outros professores, órgãos de poder local, 

associações de pais, etc, no sentido da colegialidade, do trabalho em equipa, 

do envolvimento em projectos e parcerias educativas (pp.340-341).   

 

Partimos do princípio de que a mudança se processa durante a mudança, e não 

antes, uma vez que deve resultar num esforço pela inovação e pela procura de outros 

caminhos que conduzam a uma efetiva transformação das escolas (Nóvoa, 1992b). Mas 

esta mudança ocorre, de facto, quando existe uma transformação da pessoa e dos 

contextos, pois os “indivíduos mudam, mudando o próprio contexto onde trabalham”, 

num processo interativo (Canário, 1995, p.14). 

Atendendo ainda aos efeitos formativos do quotidiano, Ferreira posiciona-se num 

ponto de vista formal e refere a “ligação da formação à carreira”, uma vez que existe a 

necessidade da obtenção de créditos para se progredir na profissão (2009b, p.340). Por 

um lado, destaca aspetos que se prendem com a acreditação e financiamento, 

relacionados com a obrigatoriedade de cumprir determinadas regras, nomeadamente: 

tempos da formação (calendário, duração das ações, etc.); habilitações formais de quem 

forma; metodologias e conteúdos; avaliação e certificação de quem se forma; recursos 

materiais, etc. Por outro, anota os efeitos que dizem respeito à “melhoria das 

aprendizagens dos alunos, seja através da actividade didáctica do professor, em contexto 

sala de aula, seja através da actividade organizativa da escola (…), seja ainda na 

melhoria dos contextos e das condições de vida familiares e comunitárias” (Ferreira, 

2009b, p.340). Contudo, o que importa reter é que atualmente, tal como no passado, a 

formação de professores vem a ser como “um terreno fundamental para a mudança 

educacional” (Nóvoa, 1992b, p.37) e um “campo prioritário de intervenção, mas 

também como uma prioridade da investigação científica” (Estrela, 1992, p.43), 

permitindo a necessária “mudança de perspectiva em relação às práticas de formação”, 

para que esta deixe de assentar numa relação do tipo professor-aluno, “localizada num 
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espaço de sala de aula e baseada num programa que não tem em conta os projectos e as 

situações de trabalho dos professores e das escolas” (Ferreira, 2009b, p.329).  

 

Método  

Optou-se por uma abordagem qualitativa, com características de um estudo de 

caso, visto que o objeto de estudo se refere à prática de ensino e às relações que se 

estabelecem entre os sujeitos (formadores e coordenadores dos Programas de Formação 

Contínua) e em que se procurou compreender o significado do trabalho docente e da 

formação.  

Os métodos de estudo de caso são descritos frequentemente como naturalistas, 

qualitativos, descritivos, interpretativos, hermenêuticos ou ideográficos, mediante o 

contraste que se estabelece com o nível de abstração (Stenhouse, 1990). Portanto, o 

nosso interesse situa-se no entendimento da ação educativa e não propriamente em 

teorias sociais ou nos aspetos valorativos do caso, uma vez que se pretende enriquecer o 

discurso dos sujeitos, quer pelo desenvolvimento (ou apenas perceção) de uma teoria 

educacional, quer pela possível documentação que poderemos fazer da sua experiência 

profissional (Stenhouse, 1990). A escolha de um ou outro tipo de estudo de caso 

depende, em grande parte, da posição assumida pelo investigador, do que pretende 

estudar, dos objetivos da investigação e de todos os aspetos que concorrem para o 

processo de investigação. Por se centrar no estudo de um caso específico de formação 

(Programas Nacionais de Formação Contínua) e nos seus atores mais diretos 

(formadores e coordenadores), a nossa pesquisa desenvolveu-se tendo em conta uma 

aproximação ao estudo de caso intrínseco (Stake, 2007) ou único (Bogdan & Biklen, 

1994; Yin, 2005). Optamos também por uma abordagem de caráter qualitativo e 

interpretativo porque os dados recolhidos possuíam uma narrativa própria e eram ricos 

em pormenores descritivos (Yin, 2005). Neste sentido, privilegiamos a compreensão das 

conceções dos atores do nosso estudo para perceber as práticas pedagógicas dos 

professores na perspetiva de quem forma. Assim, o nosso trabalho constitui-se como um 

estudo simples e único porque se refere a situações de formação ocorridas e sobre as 

quais se pretendeu estudar as conceções de alguns atores que as vivenciaram em 

contexto no papel de formadores e coordenadores. 
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Objetivos  

Constituíram-se como objetivos do estudo: (i) reconhecer os significados da 

formação e os seus contributos para a mudança das práticas; e (ii) compreender como é 

que as experiências práticas, individuais e em grupo, são interpretadas pelos formadores 

e pelos coordenadores que integraram os programas nacionais de formação contínua. 

 

Sujeitos do estudo  

Em cada Programa de Formação Contínua, no âmbito dos protocolos realizados 

com as instituições de ensino superior, foram constituídas equipas responsáveis pela sua 

implementação no terreno. Assim, os estabelecimentos de ensino superior teriam de 

assegurar: 

A constituição de uma equipa responsável pela elaboração e concretização 

de um plano de formação em matemática e pelo acompanhamento e 

supervisão dos professores das escolas com 1.º ciclo [Despacho Conjunto 

n.º 812/2005, n.º 8, alínea a)]. 

A nomeação de um coordenador institucional do Programa, com formação e 

experiência nos domínios da leitura ou da escrita, que constituirá o grupo de 

formadores, seleccionados de acordo com os critérios definidos 

nacionalmente, que ficarão responsáveis pela formação e acompanhamento 

dos professores-formandos [Despacho n.º 546/2007, n.º 16, alínea a)]. 

A nomeação de um coordenador institucional do Programa com experiência 

em actividades de formação e investigação em ensino experimental das 

ciências, que constituirá o grupo de formadores, seleccionados de acordo 

com os critérios definidos nacionalmente, que ficarão responsáveis pela 

formação e acompanhamento dos professores-formandos [Despacho n.º 

2143/2007, n.º 8, alínea a)]. 

 

Em conformidade com estas orientações procede-se, nos Quadros I e II, à apresentação 

de dados que permitem perceber algumas das caraterísticas dos colaboradores 

Formadores/Coordenadores, que integraram as equipas responsáveis pela promoção e 

execução dos referidos Programas, no distrito de Bragança. 

Quadro I. Percurso de formação dos formadores 

PARTICIPANTES/ 

FORMADORES 

FORMAÇÃO 

INICIAL 
FORMAÇÃO CONTÍNUA 

F1 

Licenciatura na 

Variante de 

Matemática e 

Ciências (1990) 

Mestrado em Educação na especialidade de 

Supervisão Pedagógica em Ensino da Matemática 

(2002) 

Doutoranda Ciências da Educação, na especialidade 

de Didáctica da Matemática 

F2 
Magistério Primário 

(1987) 

Licenciatura em Professores do Ensino Básico, 

Variante Português/Francês (1997) 

Mestrando em Ensino da Leitura e da Escrita 
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F3 
Magistério Primário 

(1985) 

CESE em Educação Ambiental (1998) 

Mestranda em Ensino das Ciências 

 

 

Quadro II. Percurso de formação dos coordenadores 

PARTICIPANTES/ 

COORDENADORES 

FORMAÇÃO 

INICIAL 
FORMAÇÃO CONTÍNUA 

C1 

Engenharia 

Electrotécnica (1980) 

 

Profissionalização em Exercício (1986) 

Provas Públicas (1995) 

Doutoramento em Didácticas em Áreas 

Curriculares (Didáctica da Matemática) 

(2006) 

C2 
Línguas e Literaturas 

Modernas (1979)  

Mestrado na área do Ensino da Língua e 

Literatura Portuguesas (1994) 

C3 

Licenciatura em 

Biologia, ramo 

Educacional (1980) 

Mestrado em Didáctica das Ciências (1993) 

Doutoramento na área da Didáctica (2002) 

 

Instrumentos 

O design do estudo exigiu a descrição prospetiva da operacionalização das 

técnicas e dos instrumentos de recolha de dados. Neste sentido, tornou-se fundamental 

dar conta dos aspetos que emergiram como relevantes no processo de recolha da 

informação que se ambicionava analisar, para obtermos resposta(s) à questão da 

investigação. Em função do tipo de informação a recolher pareceu-nos que a melhor 

opção em termos de técnica fosse a entrevista, operacionalizada através de um guião, 

porque a informação que se pretendia recolher era de caráter qualitativo, posteriormente 

suportada pela análise de conteúdo e interpretação descritiva dos dados. 

O presente estudo, no que se refere à parte empírica, centra-se então na realização 

de entrevistas qualitativas que se enquadram nas caraterísticas de uma entrevista semi-

estruturada. A sua conceção compreendeu a elaboração de um guião, o registo gravado 

e o pós-escrito (protocolos das entrevistas) (Flick, 2005). O guião foi, previamente, 

pensado em função da questão de “pesquisa e eixos de análise do projecto de 

investigação”, obedecendo a um estrutura “típica” de “carácter matricial, em que a 

substância da entrevista é organizada por objectivos, questões e itens ou tópicos” 

(Afonso, 2005, p.99). Os objetivos, tidos como mais genéricos, permitem “revelar o 

conhecimento que existe, de maneira a expressá-lo em forma de respostas e assim torná-
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lo acessível à interpretação”, ao passo que as questões, “enquanto abordagens distintas 

para tornar explícito o conhecimento implícito podem apontar a via para a resolução de 

um problema mais geral da investigação qualitativa” (Flick, 2005, p.86). Os tópicos 

funcionam como decisões que permitem redirecionar o entrevistado para o interesse do 

investigador sobre o problema e aparecem, nos guiões, na forma de perguntas mais 

diretivas, para discriminar melhor o tema, caso seja necessário (Flick, 2005). De 

salientar ainda que uma das características do tipo de entrevistas semi-estruturadas é a 

incorporação no guião de perguntas mais ou menos abertas, uma vez que se espera que 

o entrevistado responda livremente (Flick, 2005). Contudo, neste processo, não 

deixamos de enfrentar algumas dificuldades, nomeadamente “problemas de equilíbrio 

entre as recomendações do guião e os objectivos da investigação” e problemas de 

orientação, e tivemos de “decidir na entrevista que perguntas fazer, quando e em que 

ordem” (Flick, 2005, p.94). No guião que se construiu, destinado a formadores e 

coordenadores dos Programas de Formação Contínua, atendeu-se à estrutura anotada 

por Afonso: “a cada objectivo corresponde uma ou mais questões. A cada questão 

correspondem vários itens ou tópicos que serão utilizados na gestão do discurso do 

entrevistado em relação a cada pergunta” (2005, p.99).  

 

Procedimentos  

No que se refere à parte empírica, como já foi dito, o presente estudo, centra-se na 

realização de entrevistas qualitativas que se enquadram nas características de uma 

entrevista semi-estruturada. A sua conceção compreendeu a elaboração de um guião 

que originou o registo gravado e o pós-escrito (protocolos das entrevistas) (Flick, 

2005). Na seleção da informação que consideramos suscetível de tratamento, o universo 

dos documentos foi, então, definido a priori, em função do número total de páginas de 

texto obtidas após a transcrição e que deram origem à constituição de um corpus. Após 

a transcrição, o primeiro contacto com os documentos sujeitos à análise teve como 

objetivo “conhecer o texto” retirando “impressões e orientações”, através da “leitura 

‘flutuante’” realizada. Depois, as leituras seguintes foram-se tornando mais precisas, 

“em função de hipóteses emergentes, da projecção de teorias adaptadas sobre o material 

e da possível aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais análogos” (Bardin, 1995, 

p.96). Demarcado o universo dos documentos tidos em consideração para submeter ao 
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procedimento analítico, a fase seguinte obrigou ao cumprimento de determinadas 

regras, nomeadamente de exaustividade, de representatividade, de homogeneidade e de 

pertinência (Bardin, 1995), mas sem esquecer que “tais critérios nunca são alcançáveis 

de forma absoluta pelas razões conhecidas de ausência de um quadro teórico da própria 

análise de conteúdo” (Esteves, 2002, p.221). No tratamento dos dados seguimos as 

orientações de Esteves relativamente à “análise temática do conteúdo das mensagens, o 

que significa que as unidades de registo são unidades semânticas resultantes de uma 

operação sobre o sentido” (2002, p.220). Segundo Daval, esta análise, para além de se 

revelar “mais fecunda” torna-se também a “mais apta a reproduzir as intenções do autor 

do texto” (cit. por Esteves, 2002, p.220). Neste processo enfrentamos as mesmas 

dificuldades de recorte dos temas expressas por Esteves, uma vez que estes ora estavam 

“vertidos” num “parágrafo inteiro”, ora num “período”, ou apenas numa “parte de um 

período” (2002, p.220). No transcorrer da análise do corpus das entrevistas, fez-se uma 

abordagem suportada pela descrição e pela interpretação uma vez que se pretendeu um 

entendimento mais profundo sobre as práticas pedagógicas veiculadas pelos grupos 

profissionais em estudo.  

 

Resultados  

Os coordenadores dos Programas de Formação Contínua (PFCM; PNEP; PFEEC) 

consideram que estes apresentavam aspetos inovadores do ponto de vista da formação. 

Convergem nas razões por que assumiram a sua coordenação, apontando aspetos 

formais e informais, relacionados com a estrutura, a cientificidade e as ideias do 

programa. Relevam tratar-se de programas que apontam para a mudança de práticas dos 

professores (formandos), para a partilha e reflexão, reforçando que se centram nas suas 

necessidades. Todos os colaboradores (formadores e coordenadores) pensam ter 

identificado casos de mudança em relação aos procedimentos pedagógicos e 

metodológicos dos professores. As opiniões divergem em termos de ceticismo quando 

se referem à continuidade do trabalho que se desenvolveu ao longo dos programas. 

Enquanto uns acreditam que grande parte dos professores-formandos não recuará em 

termos das práticas experimentadas, porque a formação se suportou na teoria associada 

à prática e com apoio permanente em contexto, outros ignoram se a perceção das 

vantagens dos programas se constituíram em mudanças significativas. Percebemos, 
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através dos discursos dos colaboradores que os professores de 1º Ciclo do Ensino 

Básico, antes da formação, escreviam e liam pouco, possuíam parcos conhecimentos a 

nível informático, não tinham preparação científica, faziam pouco investimento 

profissional, utilizavam recursos materiais e recorriam a opções pedagógicas que não 

favoreciam a apropriação de técnicas por parte dos alunos, valorizavam a memorização, 

recorriam frequentemente ao manual e a fichas de trabalho e baseavam as suas práticas 

em pedagogias transmissivas que não se coadunavam com os desafios educativos que a 

sociedade impunha. Observaram que os professores-formandos justificavam a não 

implementação de práticas educativas inovadoras (participativas e colaborativas) com a 

falta de tempo e de material. No entanto, o contacto que mantiveram com os formandos 

professores levou-os a inferir que o local de trabalho longe da residência, as condições 

de trabalho, a formação que tiveram, o isolamento profissional que perdurou durante 

anos, o peso das rotinas e as reuniões, foram aspetos que, de certa forma, contribuíram 

para que estes não procurassem outras formas de fazer, colocando também em causa o 

trabalho colaborativo e a inovação pedagógica. Neste percurso formativo, perceberam 

que os professores revelaram resistências em relação a alguns temas, porque era 

perigoso tratar o tema com crianças (eletricidade) ou porque não faziam parte do 

programa (consciência fonológica). Consideram que os professores aderiram  

à formação porque estavam convictos que iam encontrar exemplos práticos, dos quais se 

poderiam apropriar e implementar na sala de aula e porque tinham necessidade de se 

manterem informados. Depreende-se, através dos discursos, que a formação investiu em 

fazer perceber aos professores-formandos que a planificação era importante, 

independentemente de ser efetuada de forma descritiva ou através de um esquema.  

Apesar dos três programas funcionarem como casos isolados, os colaboradores 

referem que se faziam comparações entre eles em termos de estrutura, mas que não 

partilhavam a forma de trabalhar porque os programas não contemplavam a vertente de 

tomada de decisão conjunta. No entanto, reconhecem que a compartimentação não traz 

vantagens. Tiveram a oportunidade de inferir através das práticas dos professores-

formandos que estes compartimentavam os saberes pela dificuldade que manifestavam 

em dominar os conhecimentos das diferentes áreas e trabalhá-las de forma integrada. 

Admitem também que a monodocência favorece a implementação de atividades 

transversais às várias áreas curriculares, possibilitando uma maior articulação entre as 
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diferentes áreas do saber, mas pensam que a integração curricular não tem que ser feita 

de forma sistemática. Uma colaboradora testemunha que em situações pontuais, ao 

longo do processo formativo, sugeriu aos professores-formandos a possibilidade de 

integrar as diferentes áreas a partir do tema que estavam a trabalhar, embora 

considerasse que não se tratava de um programa para promover a integração curricular. 

Encontramos consenso nas opiniões dos colaboradores quando consideram que os 

programas preveem conexões entre as diferentes áreas curriculares. Foram os 

colaboradores do PNEP que deram mais ênfase às possibilidades de integração 

curricular a partir da área de Língua Portuguesa, pois consideram que o programa 

permitia alguma flexibilidade em termos de conteúdo e que esta podia ser trabalhada 

nas outras áreas curriculares. Fica, assim, implícito nos discursos dos colaboradores que 

a integração curricular se fazia caso o professor formando assim o entendesse. 

 

Discussão e Conclusões  

Os três Programas de Formação Contínua (PFCM; PNEP; e PFEEC), na opinião 

expressa dos seus colaboradores formadores e coordenadores, desde que iniciaram, cada 

um a seu tempo, vieram contrariar a tendência da formação contínua limitada às 

dimensões técnica e didáctica, ao considerarem que este tipo de formação deu uma 

visão diferente sobre as práticas, uma vez que eram contextualizadas e respondiam às 

reais necessidades dos professores.  

Estes Programas foram pensados, e estruturalmente formatados, pelo Ministério 

da Educação para melhorar as condições de ensino e aprendizagem ao nível do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e, também, para valorizar as competências dos professores de cada 

uma das áreas curriculares para as quais se dirigia cada formação. Os Ministérios da 

Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos despachos que emanaram, 

teceram, para cada um dos Programas, algumas considerações iniciais que pretenderam 

justificar a sua implementação. Estas suportaram-se ou no insucesso (no sentido de 

melhorar os níveis de sucesso dos alunos na disciplina de Matemática) ou na urgência 

do decréscimo de maus leitores de 15 anos para valores de 15,5% em 2010 (com base 

nos objectivos referenciais – benchmarks – estabelecidos pela União Europeia na 

Cimeira de Estocolmo de 2001) ou, ainda, em resultados de estudos internacionais que 

tinham vindo a revelar que as crianças portuguesas detinham, em média, e 
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comparativamente com os restantes países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), um desempenho inferior na área da literacia 

científica. Como se percebe, cada uma destas justificações serviu como mote para 

considerarem como intervenção prioritária a formação nas áreas da Matemática e da 

Língua Portuguesa e no Ensino Experimental das Ciências.  

Uma vez contextualizados os motivos da implementação dos Programas de 

Formação Contínua, importa perceber as suas implicações nas práticas pedagógicas dos 

professores. Valorizam-se os contributos da formação para a mudança dos profissionais 

de ensino, em vários domínios: didáctico-pedagógico; reflexão e investigação; 

relacionamento e colaboração; e, desenvolvimento de atitudes críticas e participativas, 

tal como preconiza Ferreira (2009a). Assume-se que durante a formação os profissionais 

de ensino passaram a valorizar: (i) a reorganização dos espaços, dentro da sala de aula, 

em função das atividades e do grupo; (ii) o raciocínio dos alunos; (iii) as aprendizagens 

por descoberta; (iv) as produções dos alunos e a sua análise; (v) os recursos materiais e 

descoberta das potencialidades desses materiais; (vi) a comunicação na sala de aula; 

(vii) a natureza da tarefa e a resolução de problemas; e (viii) a formação de grupos 

heterogéneos. Esta valorização manifesta-se em resultados positivos da aprendizagem 

das crianças. Salienta-se ainda que os programas permitiram realizar um trabalho 

colaborativo e partilhado entre todos os atores, motivado pela cientificidade imprimida 

nas práticas. Ressalva-se que os professores-formandos aprofundaram o seu 

conhecimento, adquiriram formação metodológica mais sustentada e questionaram os 

tradicionais argumentos da falta de tempo e de material. Afirma-se também que os 

programas foram o motor para a alteração de práticas transmissivas e que a frequência 

dos programas também estimulou a integração dos docentes em movimentos 

associativos de professores e a sua participação em encontros sobre educação.  

A gramática escolar, percecionada pela maior parte dos colaboradores, tendia para 

a transmissividade, para práticas sustentadas numa linguagem pouco desafiadora, para o 

cumprimento do programa seguindo meticulosamente os manuais escolares. Apesar dos 

constrangimentos que ocorreram ao longo do funcionamento dos Programas, acredita-

se, porém, que os professores ganharam com a formação, uma vez que permitiu a 

efetiva concretização de um trabalho mais sustentado ao nível das práticas, isto numa 

perspetiva global e num trabalho mais direcionado para o saber disciplinar. Se 
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particularizarmos cada um dos Programas para compreendermos os níveis de integração 

curricular e os de colaboração entre os formadores e coordenadores percebemos, através 

dos seus testemunhos que, embora funcionando no mesmo período de tempo, não se 

verificou qualquer tipo de ligação entre as áreas disciplinares que cada um dos 

Programas contemplava, ou mesmo, alguma tentativa dos atores responsáveis 

trabalharem em colaboração na tomada de decisões. Isto porque, como referem, cada 

Programa era um Programa e as suas estruturas não permitiam essa ligação, facto que 

nos levou a considerar que foi uma formação fechada sobre si mesma. Percebemos 

assim que, quando a formação se limita à mera reflexão sobre os meios em função dos 

fins, pode cercear o pensamento crítico e ter menor impacto nas práticas dos 

professores.  
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Resumo: Procurando dar resposta à criação e divulgação de materiais didáticos 

potenciadores da implementação de novas abordagens de ensino e de aprendizagem das 

Ciências Naturais, orientados para aprendizagens significativas e apostados na motivação e 

envolvimento ativo dos alunos, bem como no desenvolvimento de capacidades e de 

resolução de problemas, levaram-se a cabo 11 workshops com docentes do 3º ciclo de 

Ciências Naturais, de diferentes regiões do país. Nestas sessões, construídas com base no 

modelo de formação reflexiva de professores, promoveu-se um trabalho de abordagem de 

duas temáticas, com base em 2 recursos didáticos distintos: o primeiro, de acordo com uma 

perspetiva tradicionalista, centrado em modelos informativos; e o segundo, baseado na 

análise da mesma informação mas apresentada sob a forma de um recurso produzido com 

objetivos focados no desenvolvimento de aprendizagens significativas e da capacidade de 

resolução de problemas. Os resultados obtidos mostram que a quase totalidade dos 

professores envolvidos neste trabalho reconhecem e valorizam o elevado potencial da 

segunda metodologia de trabalho proposta como uma abordagem capaz de proporcionar 

melhorias significativas na qualidade da aprendizagem dos alunos. 
 

 

Introdução 

Afirmava Paracelso que a diferença entre um remédio e um veneno está só na 

dosagem (Riviere, 2001), uma ideia que se pode transpor para o papel da informação no 

processo de ensino: um elemento essencial mas cuja seleção e utilização exige um 

tratamento extremamente cuidado para ser eficaz. 

 A didática contemporânea aponta para percursos educativos onde a informação 

surge como uma ferramenta para o desenvolvimento das capacidades dos alunos na 

identificação e resolução de problemas e já não apenas como um fim em si, discutindo-

se a sua validade científica, assim como as consequências sociais, ambientais e éticas da 

sua utilização. A persistência em abordagens tradicionalistas de ensino das Ciências, 

vinculadas a modelos expositivos/informativos que relegam para segundo plano o 

desenvolvimento das capacidades de resolução de problemas, tem conduzido a baixos 

níveis de literacia científica dos alunos portugueses, como demonstram, por exemplo, os 
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resultados dos Testes PISA (Programme for International Student Assessment), onde os 

alunos nacionais continuam no 1º nível de desenvolvimento do conhecimento científico: 

memorização. Estas abordagens conduziram e conduzem, não apenas à desmotivação e 

baixo empenho dos alunos, fatores potenciadores da indisciplina e abandono escolar 

mas, também a dificuldades na ligação dos saberes escolares aos problemas do dia-a-

dia, dificultando a realização de aprendizagens significativas, com todas as 

consequências daí advenientes. Torna-se assim urgente a premência de apostas em 

novas estratégias de ensino das Ciências, assim como implementar novas abordagens 

educativas, mais motivadoras, ativas e capazes de envolver os alunos.  

A promoção de aprendizagens significativas, duradouras e mobilizáveis, 

orientadas para o desenvolvimento de capacidades e para a resolução de problemas, 

passa necessariamente pela implementação, na sala de aula, de atividades/tarefas de 

aprendizagem concretas que mantenham o aluno cognitivamente ativo, isto é, que o 

estimulem para o pensamento e para a reflexão sobre os conteúdos em estudo. Por tudo 

isto, torna-se urgente elaborar e fornecer aos educadores materiais, estratégias e 

ferramentas capazes de auxiliar esta mudança positiva, merecendo os recursos didáticos 

uma atenção especial, dado constituírem o principal instrumento de trabalho quotidiano 

em contexto de aula. Estas ferramentas têm de ser concebidas de modo a proporcionar 

oportunidades para os alunos procurarem soluções para problemas sociais, mobilizarem 

conhecimento científico, desenvolverem capacidades de pensamento, atitudes e valores 

(Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011). Neste contexto, o manual escolar apresenta-

se, sem dúvida, como um dos recursos merecedor de especial atenção pois, para além de 

ser a principal fonte de acesso de alguns alunos à ciência (Parcerisa, 1999) e o recurso 

educativo mais mobilizado pelos encarregados de educação quando querem auxiliar os 

seus educandos, superando mesmo a internet (Carvalho e Fadigas, 2009), é também 

com base nele que muitos professores desenvolvem o seu trabalho na sala de aula 

(Carneiro & Mói, 2005). Para além da relevância que possui na estruturação dos 

conteúdos tratados nas aulas, o manual escolar determina, igualmente, grande parte das 

atividades de escolarização (Morgado 2004). Nesta perspetiva defendemos que manuais 

escolares centrados em atividades/tarefas semelhantes às que aqui destacamos serão não 

apenas excelentes recursos didáticos, facilmente acessíveis, mas também um veículo 

para a desejada mudança de práticas didáticas e orientações epistemológicas 
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subjacentes, motivando os professores para a adoção/aplicação de novas estratégias e, 

consequentemente, contribuir para o enriquecimento da qualidade das aprendizagens 

dos alunos. 

 

Objetivo 

A formação levada a cabo foi desenvolvida com professores de Ciências Naturais 

do 3º Ciclo e teve como principal objetivo aferir a opinião dos professores participantes 

sobre as potencialidades que a implementação de uma nova metodologia de trabalho, 

orientada para a promoção da capacidade de resolução de problemas, com uma 

abordagem de trabalho assente em atividades/tarefas simples e acessíveis mas 

potenciadoras do envolvimento cognitivo do aluno e da sua motivação poderá ter na 

melhoria/qualidade das aprendizagens em Ciências Naturais. 

 

Fundamentação teórica 

Aprendizagem significativa  

Numa sociedade onde a quantidade e variedade de informação são enormes e com 

focos de interesse cada vez mais apelativos para o aluno, não admira que a 

motivação/interesse dos alunos pelos conteúdos curriculares seja cada vez menor. Se a 

isso se associar o acompanhamento escolar dos Encarregados de Educação, muitas 

vezes aquém do desejado porque não sabem, não podem ou simplesmente não querem, 

torna-se urgente rentabilizar, cada vez mais, o tempo que os alunos passam em sala de 

aula, no sentido de uma aprendizagem mais eficaz. Hoje é claro que o ensino formal, 

baseado essencialmente na exposição da informação, não está a responder com sucesso 

aos objetivos que se propõe atingir. É importante que o aluno, durante o tempo que 

passa na sala de aula, direcione a sua atenção para os assuntos aí abordados, isto é, que 

esteja ativo, pensando e refletindo sobre eles. Para tal, é fundamental que os conteúdos 

com os quais vai contactar façam, logo à partida, sentido para o aluno, isto é, que ele 

consiga estabelecer elos de ligação entre a informação que lhe é disponibilizada e aquilo 

que já sabe. Por outras palavras, é fundamental que se comece a caminhar efetivamente 

no sentido de uma aprendizagem significativa. Como refere Palmero (2007, p.11) “A 

aprendizagem significativa é o processo segundo o qual se relaciona um novo 

conhecimento ou uma nova informação com a estrutura cognitiva da pessoa que aprende 
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de forma não arbitrária e sustentada …”. Esta interação com a estrutura cognitiva não se 

produz considerando-a como um todo, mas sim com aspetos relevantes presentes na 

mesma, que recebem o nome de ideias de ancoragem (Ausubel, 2002; Moreira, 1997). 

A atribuição de significados que se faz com a nova informação é, assim, o resultado 

emergente da interação entre as ideias de ancoragem presentes na estrutura cognitiva do 

indivíduo e a nova informação ou conteúdo (Palmero, 2007). Ou seja, para que ocorra 

uma aprendizagem significativa, é necessário que os processos de ensino/aprendizagem 

dos conceitos científicos partam dos conceitos previamente formados pelo aluno na sua 

vida quotidiana (Pozo, 1989). Para Ausubel (2002), se não houver interação entre o 

novo conteúdo e a estrutura cognitiva dos que aprendem, dada a inexistência de 

elementos de ancoragem claros e relevantes na mesma, desenvolve-se uma 

aprendizagem mecânica que se produz num vazio cognitivo, tendo como resultado uma 

aprendizagem repetitiva, carente de significado. 

O aluno poderá, no imediato, não ver um interesse prático para o seu quotidiano 

no que está a aprender, contudo, ao ser colocado perante atividades/tarefas que 

impliquem, não só, uma atitude ativa, mas também com as quais é capaz de lidar 

cognitivamente, fazendo sentido dentro dos conhecimentos que possui, sentir-se-á mais 

motivado e envolvido, no sentido de as tentar resolver. Ao pensar, trabalhar e refletir 

sobre a informação que lhe é fornecida, o aluno irá desenvolver os conceitos científicos 

que possui na medida em que é obrigado a estabelecer ligações cognitivas entre o que já 

sabe e a nova informação. No entanto, não se trata de uma simples união ou ligação 

pois, neste processo, os novos conteúdos adquirem significado para o sujeito 

produzindo-se uma transformação das ideias de ancoragem da sua estrutura cognitiva, 

tornando-se assim progressivamente mais diferenciadas, elaboradas e estáveis (Moreira, 

2000), ou seja, “mais potentes e explicativas que servirão de base para futuras 

aprendizagens” (Palmero, 2007, p.11). Além disso, a forma variada como a informação 

é apresentada ao aluno nas atividades, sob a forma de textos, gráficos, quadros, 

fotografias ou esquemas, potencia o desenvolvimento de capacidades diversas e facilita 

ao professor a deteção das dificuldades manifestadas pelo aluno. Se tivermos em conta 

que as nossas representações internas dependem, em grande parte, do tipo e qualidade 

das representações externas a que temos acesso, então, “Parece claro que apenas a 

linguagem escrita não dá conta da complexidade das representações das explicações em 
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Geociências” (Compiani, 2010, p.263), assim como noutras áreas das Ciências Naturais. 

Para Zompero e Laburú (2010, p.38), “… a utilização de modos e formas variadas de 

representações nas atividades de ensino estimula a reorganização das ideias dos alunos 

para construírem significados científicos mais coesos”. Como refere Palmero (2007), 

para que se produza aprendizagem significativa são necessárias duas condições 

fundamentais: i) predisposição para aprender de maneira significativa por parte do 

aluno; ii) a existência de um material potencialmente significativo, o que implica, por 

um lado, que o material tenha significado lógico, isto é, que seja potencialmente 

relacionável com a estrutura cognitiva de quem aprende de maneira não arbitrária e 

sustentada, e por outro, que existam ideias de ancoragem adequadas no sujeito que 

permitam a interação com o novo material que se apresenta. 

Apesar da teoria da aprendizagem significativa ter invadido profundamente os 

docentes, esta parece que se enraizou apenas nas suas linguagens e expressões, pois o 

mesmo não se verifica nas suas práticas educativas, possivelmente por desconhecimento 

dos princípios básicos que a caraterizam e que a dotam da sua tão alta potencialidade 

(Palmero, 2007). Se por um lado, cabe ao professor “selecionar as estratégias de ensino 

que lhe parecem mais adequadas…, incluindo uma adaptação da linguagem aos 

diferentes níveis escolares.” (Bonito et al, 2013, p.1), por outro, Palmero (2007) 

constata que as tarefas de análise de conteúdos, por exemplo, são pouco habituais nos 

professores e, no entanto, apresentam-se cruciais na aprendizagem significativa. 

Ensinar Ciências, hoje, é ensinar os alunos a construir o seu próprio 

conhecimento, ou seja aprender a aprender, para que possam manter-se atualizados ao 

longo da vida numa sociedade onde a informação e o conhecimento estão em constante 

mutação. Neste sentido, é fundamental desenvolver atividades/tarefas que possibilitem 

um modelo de aprendizagem onde o aluno assuma um papel cognitivamente ativo 

apelando ao diálogo, à discussão e à reflexão. Isto é, mais do que o ensino, deve 

procurar-se a aprendizagem, já que o aluno é um sujeito ativo na construção do seu 

conhecimento, como resultado do trabalho desenvolvido na realização das atividades 

que lhe são propostas e na interação com os pares. Para tal é preciso criar, divulgar e 

fornecer aos professores um conjunto de ferramentas didáticas facilitadoras de uma 

aprendizagem mais autónoma e de fácil aplicação em sala de aula. Será através de 

atividades/tarefas motivadoras e envolventes, devidamente direcionadas para as 
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idades/maturidade dos alunos, nas quais estes assumem um papel ativo na construção do 

seu conhecimento e o professor o papel de orientador/facilitador da aprendizagem, que 

podemos contribuir para melhorar o sucesso escolar dos nossos jovens.  

 

A imagem como elemento facilitador da aprendizagem das Ciências Naturais  

A imagem é essencial nas Ciências, tanto na construção do conhecimento 

científico como na transmissão do mesmo. Embora se reconheça que nem sempre as 

imagens tenham sido valorizadas como objeto de estudo no passado (Otero, 1999), 

atualmente o seu uso nos processos de ensino e aprendizagem é aceite pela maioria dos 

investigadores como uma mais-valia (Chaves & Araújo, 2001; Perales & Jiménez, 

2002; Otero. Moreira & Greca, 2002; Diaz & Pandiella, 2007, Fontes, 2011, entre 

outros). Para alguns, a integração da imagem na sala de aula é um fator essencial para 

levar ao sucesso (Chaves & Araújo, 2001). Através dela, o professor ensina a ver e a 

pensar (Lencastre & Chaves, 2007) e o aluno amplia aptidões para observar, analisar, 

refletir, relacionar informação e confrontar dados, ou seja, desenvolve capacidades e 

aprende a aprender. Uma ilustração mostra coisas que não é possível transmitir, com a 

mesma eficácia comunicativa, usando apenas palavras (Diaz & Pandiella, 2007).  

Contudo, é essencial alertar também para os perigos dos estudantes assumirem 

uma atitude passiva perante a imagem, pois a forma como é utilizada pode convidar o 

aluno à passividade em vez de o estimular para a reflexão crítica (Amador, 1998a). 

Segundo Ferreira e Arroio (2011) apesar da grande diversidade de imagens postas ao 

dispor dos professores, estes nem sempre apresentam a formação adequada para 

escolherem as melhores visualizações a usar na sala de aula e/ou a melhor metodologia 

para a sua exploração. A imagem deverá ser entendida como uma oportunidade para 

pensar, isto é, não deve ser encarada apenas como uma forma de difundir conhecimento, 

mas também como um meio de reflexão (Amador, 1995; 1998b). Um estudo realizado 

por Otero, Greca e Silveira (2003) evidenciou que a utilização intensiva e de uma forma 

basicamente demonstrativa de imagens, animações e simulações, como parte de um 

ambiente visual, não implica necessariamente uma melhoria no rendimento dos alunos. 

“A simples visão de uma imagem … não é por si só um “motor” da aprendizagem, é 

necessário que esta estabeleça relações com o quadro conceptual do seu “leitor”” 

(Amador, 1999, p.273). Como referem Lencastre e Chaves, (2003b) embora a nova 
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geração tenha nascido num quotidiano rodeado de imagens, cabe ao professor a 

responsabilidade de as introduzir de forma eficiente na sala de aula.  

A imagem pode contribuir, não só, para inovar técnicas de aprendizagem e 

fomentar um ensino mais motivador para os alunos (Lencastre, 2004), mas também para 

aprofundar conteúdos de uma forma crítica (Lencastre & Chaves, 2003a). São, portanto, 

plenamente reconhecidas as potencialidades e a importância da imagem no ensino das 

Ciências, mas também a necessidade da sua utilização adequada e mais cuidada, sendo 

determinante que o docente saiba escolher as imagens de acordo com as necessidades 

dos seus alunos e, especialmente, como as utilizar, de forma a tirar o máximo proveito 

das suas potencialidades. Como realça Amador (1998a) é necessário ter em conta a 

importância e as potencialidades didáticas e pedagógicas da imagem, mas também o 

modo como deve ser utilizada em sala de aula, muitas vezes, pouco refletido por parte 

dos professores.Na metodologia de trabalho que aqui apresentamos procura-se que a 

imagem se apresente não apenas como um elemento estimulador da motivação e de 

atitudes mais participativas/ativas do aluno relativamente aos conteúdos em estudo, 

mas, também e principalmente, como elemento facilitador da aprendizagem das 

Ciências Naturais e do desenvolvimento de capacidades de interpretação e de 

pensamento. 

Contrariamente a uma ideia que parece frequentemente instalada no senso 

comum, a linguagem visual pode não ser tão intuitiva como isso. Como salienta Fanaro, 

Otero e Greca (2005) os professores parecem ter um baixo grau de consciência no que 

se refere às dificuldades dos estudantes para lerem imagens. Existem evidências 

suficientes de que é necessário dirigir, mediante palavras ou tarefas específicas, a leitura 

das imagens para otimizar os seus efeitos positivos na aprendizagem (Perales & 

Jiménez, 2002). Por conseguinte, o modo como é utilizada a imagem, o tipo de imagem, 

a sua contextualização com o assunto em estudo, assim como, a sua relação com o texto, 

podem ser fatores determinantes no seu aproveitamento pedagógico (Otero, Greca & 

Silveira, 2003). Neste contexto, Amador (1998a) realça o papel do manual escolar, no 

qual parece haver maior preocupação com a qualidade e quantidade de imagens do que 

com o modo como são exploradas, conduzindo, na maioria das vezes, a uma postura 

passiva do aluno. Torna-se importante que este recurso didático seja alvo de uma maior 

reflexão por autores, editoras e professores pois, estando a sociedade atual 
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fundamentalmente educada na cultura visual (Tarín, 2007), a utilização do manual 

escolar como uma ferramenta que se emprega de forma ativa e crítica é essencial para 

um ensino e aprendizagem das Ciências (Valladares & Palacios, 2002), com qualidade.  

Estudos efetuados fora de Portugal mostram que as imagens ocupam 

frequentemente mais de 50% das superfícies dos manuais escolares de Ciências (Perales 

& Jiménez, 2002; González, Garcia & Tejada, 2007), despoletando-se a questão sobre 

se estes estarão a dar a devida importância às imagens. Consequentemente, torna-se 

importante investigar em que medida os manuais com elevada carga visual, ainda que 

muito belos, favorecem a compreensão dos conteúdos que abordam. Como referido já 

anteriormente, não é possível afirmar que a abundância de imagens melhore, por si só, o 

desempenho dos estudantes, pelo que se corre o risco de serem utilizadas de forma 

passiva, pouco mais do que ilustrativa, decorativa ou apelativa, desaproveitando todas 

as suas outras potencialidades. Como refere Fontes (2011, p.531), relativamente às 

imagens em manuais escolares “Parte das ilustrações encontradas têm um papel neutro, 

parecendo estar, apenas, a decorar a página, uma vez que não acrescentam informação à 

transmitida…”, contudo “é de salientar que várias ilustrações, principalmente as 

associadas a exercícios, são importantes por constituírem objetos de reflexão aquando 

da resolução das questões” (idem, p.534). Um estudo efetuado por Ferreira e Arroio 

(2011), com professores e educadores brasileiros, mostrou que estes recorrem cada vez 

mais ao uso de ferramentas de visualização. O mesmo estudo evidenciou, ainda, que o 

tipo de visualizações mais usadas são as imagens estáticas, o que nos parece reforçar 

ainda mais a importância da metodologia de trabalho aqui defendida, assim como a 

importância que o manual escolar poderá e deverá ter na oferta das ferramentas aqui 

exploradas.  

 

Metodologia 

Realizaram-se 11 workshops com docentes do 3º ciclo de Ciências Naturais 

(grupo 520), de diferentes distritos do país: (Aveiro, Sintra, Setúbal, Coimbra, Leiria, 

Lisboa, Porto (2 sessões), Viseu, Braga e Santarém), onde se procurou promover um 

trabalho de abordagem de duas temáticas, com base em 2 recursos didáticos construídos 

de 2 modos distintos: um, de acordo com uma perspetiva tradicionalista e mais 

convencional, centrada na veiculação estrita de informação (Atividade 2A); e outro, 
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baseado na análise da mesma informação mas apresentada sob a forma de um recurso 

produzido com objetivos focados no desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa e das capacidades de resolução de problemas (Atividades 1B e 2B).  

Nestas sessões, construídas com base no modelo de formação reflexiva de 

professores preconizado por Schön (1997; 2000), os professores iniciaram a sua 

atividade respondendo a um conjunto de 10 questões de escolha múltipla sobre tubarões 

(Atividade 1A). Posteriormente realizaram a Atividade 1B, com várias tarefas simples 

(baseadas na análise/interpretação de imagens – devidamente contextualizadas e 

enquadradas, quer pelas legendas que por pequenos textos, quadros e uma tabela), 

evidenciando o mesmo conteúdo abordado no documento 1A. De seguida, responderam 

novamente à Atividade 1A, refletindo sobre a percepção de maior ou menor facilidade 

de resolução do exercício proposto. Realizaram depois a Atividade 2A que consistia na 

leitura de um texto informativo sobre morcegos, acompanhado de 3 imagens de cariz 

ilustrativo e na resposta a uma pergunta relacionada com o texto. Por fim, passaram à 

Atividade 2B onde, antes de responderem exatamente à mesma questão colocada no fim 

da Atividade 2A, realizaram um conjunto de pequenas tarefas baseadas na 

análise/interpretação de uma imagem criteriosamente selecionada e relacionada, 

pequenos textos, um quadro e uma tabela, abordando a mesma informação fornecida no 

texto da Atividade 2A. Todo o percurso de utilização dos recursos didáticos pelos 

formandos foi sendo intercalado com o preenchimento de um questionário, visando a 

potenciação da reflexão na e sobre a ação. No final, concretizou-se um momento de 

meta-reflexão, discutindo-se apropriações didáticas para a sala de aula.  

Os resultados que a seguir se apresentam foram obtidos através do preenchimento 

de um inquérito por questionário disponibilizado aos 168 professores de Ciências 

Naturais do 3º Ciclo participantes nos 11 workshops. O inquérito consistiu em 4 

questões com 5 possibilidades de resposta (variando os extremos entre “Com muita 

dificuldade” ou “Muito complexo” e “Com muita facilidade” ou “Muito fácil”) e 5 

questões com 2 possibilidades de resposta (“Sim” ou “Não”), sendo que numa destas, 

caso resposta afirmativa, era pedido “Quantas?”. 
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Apresentação e discussão dos resultados 

Após a realização da Atividade 1A os professores responderam à questão 

“Domino os conteúdos associados às questões desta atividade?”, tendo-se obtido os 

seguintes resultados: a maioria dos professores (79,2%) domina com dificuldade 

(38,7%) ou muita dificuldade (40,5%) os conteúdos associados às questões da Atividade 

1A; 18,4% domina razoavelmente e apenas 2,4% domina com facilidade ou muita 

facilidade os conteúdos associados às questões da Atividade 1A (Gráfico 1). 

Depois de realizarem a Atividade 1B e responderem novamente à Atividade 1A, 

os professores foram confrontados com as seguintes questões: “Domino os conteúdos 

associados às questões desta atividade?” (Atividade 1A); “Aumentei o número de 

respostas corretas da atividade 1A após a realização da atividade 1B?” e, se Sim, 

“Quantas”. Em ordem à primeira questão, os resultados mostram que, pós a realização 

da Atividade 1B, a maioria dos professores (82,2%) passou a dominar com facilidade 

(36,6%) ou muita facilidade (45,5%) os conteúdos associados às questões da atividade 

1A. Apenas 2,0% continuou a dominar com dificuldade ou muita dificuldade os 

conteúdos associados às questões da Atividade 1A, após a realização da Atividade 1B 

(Gráfico 2).  

Se cruzarmos os resultados obtidos na Atividade 1A (antes e após a realização da 

Atividade 1B) podemos dizer que relativamente ao domínio dos conteúdos os valores 

praticamente se inverteram, isto é, o número de professores que apresentava 

dificuldades (40,5%) ou muitas dificuldades (38,7%) no domínio dos conteúdos (antes 

da Atividade 1B) passou (após a sua realização) a dominá-los com facilidade (36,6%) 

ou muita facilidade (45,5%). Em termos de domínio razoável dos conteúdos os valores 

mantiveram-se aproximadamente iguais, antes e depois da realização da Atividade 1B 

(18,45% e 15,84% respetivamente).  
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Relativamente às questões “Aumentei o número de respostas corretas da 

atividade 1A após a realização da atividade 1B?” e, se Sim, “Quantas?”, verificou-se 

que praticamente todos os professores (99,4%) responderam “Sim”, ou seja, 

aumentaram o número de respostas certas na Atividade 1A após a realização da 

Atividade 1B. Quanto ao “em Quantas?” verificou-se que 61,2% dos professores 

aumentaram em 5 ou mais as respostas certas, significando uma melhoria em 50% ou 

mais nos seus resultados na Atividade 1A. Saliente-se que destes, quase um terço 

(18,3%) aumentou em 7 ou mais as questões certas, ou seja, melhoraram em 70% ou 

mais os seus resultados. Com apenas um aumento de 1 ou 2 respostas certas temos 

12,0% dos professores e com 3 a 4 respostas certas 26,8%, ou seja, cerca de (38,8%) 

não conseguiu uma melhoria de pelo menos 50% nos seus resultados. Realce-se que, no 

entanto,  isto não significa a obtenção de resultados negativos na Atividade 1A (menos 

de 5 respostas certas) após a realização da Atividade 1B, pois para um professor que 

tivesse respondido corretamente a 6 respostas da primeira vez que realizou a Atividade 

1A, apenas poderia melhorar no máximo 4. 

Tendo em conta os resultados obtidos relativamente às atividades 1A e 1B, 

podemos inferir que a aplicação da atividade/tarefas do tipo 1B parece confirmar as 

nossas expectativas iniciais pois, não só indicia ser promotora da aprendizagem de 

GRÁFICO 1 - Resultados relativos à questão “Domino os 

conteúdos associados às questões desta atividade?” (antes 

da realização da Atividade 1B) 
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GRÁFICO 2 - Resultados relativos à questão “Domino os 

conteúdos associados às questões desta atividade?”, (após a 

realização da Atividade 1B).  
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conteúdos de Ciências Naturais com significativa complexidade conceptual, mas 

também facilitadora dessa aprendizagem. 

No que se refere às Atividades 2A e 2B, os professores após a realização de cada 

uma delas responderam, respetivamente, às questões “Tendo em conta a informação 

fornecida (sob a forma clássica de um manual escolar), como classifico o grau de 

dificuldade da tarefa proposta na atividade 2A?” e “Após a realização da atividade 

(sob a forma de atividades orientadas para a resolução de problemas), como classifico 

o grau de dificuldade da tarefa proposta na atividade 2B?”. Saliente-se que a tarefa a 

que se referem as duas questões anteriores foi exatamente a mesma tendo variado 

apenas a forma como o suporte informativo foi fornecido nas duas atividades.  

Os resultados relativos à primeira questão mostram que a maioria dos professores 

considerou o grau de dificuldade da tarefa na Atividade 2A algo complexa (35,9%). 

Relativamente à segunda questão, verifica-se uma clara diminuição do grau de 

dificuldade sentido, com a grande maioria dos professores (91,6%) a considerar que o 

grau de dificuldade da tarefa na Atividade 2B foi fácil ou muito fácil. Saliente-se que 

destes, quase metade (47,3%) considerou a tarefa na Atividade 2B com um grau de 

dificuldade “muito fácil”. Apenas 8,4% considerou a tarefa na Atividade 2B como 

complexa ou algo complexa (Gráfico 4), desaparecendo o “muito complexo” nas 

respostas. 

 

 

GRÁFICO 3 - Resultados relativos à questão “Tendo em conta a 

informação fornecida (sob a forma clássica de um manual 

escolar), como classifico o grau de dificuldade da tarefa 

proposta na atividade 2A?”. 
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GRÁFICO 4 - Resultados relativos à questão “Após a realização 

da atividade (sob a forma de resolução de problemas), como 

classifico o grau de dificuldade da tarefa proposta na atividade 

2B?” 
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Se cruzarmos os resultados relativos às Atividades 2A e 2B, verifica-se que, na 

opinião dos professores, a tarefa na Atividade 2B é significativamente mais acessível do 

que a Atividade 2A. Dos 58,3% de professores que reconhecem a existência de pelo 

menos alguma complexidade na Atividade 2A, apenas 8,4% reconhece essa dificuldade 

na Atividade 2B. Por outro lado, a diferença entre os professores que consideram a 

tarefa na Atividade 2A fácil ou muito fácil (40,7%) e os que a consideram na Atividade 

2B fácil ou muito fácil (91.6%) é de 50,9%. 

Pelo exposto, podemos inferir que a aplicação de atividades do tipo 2B confirma, 

mais uma vez, as expectativas iniciais indiciando ser facilitadora da aprendizagem e 

estando mais próxima de uma aprendizagem significativa do que as atividades do tipo 

2A. O facto da grande maioria dos professores (91,6%) considerar a apresentação da 

informação na Atividade 2B, fácil ou muito fácil, indica que neste tipo de 

atividade/tarefas, desde que adequadas ao nível etário/maturidade dos formandos, os 

conteúdos, apoiados em imagens cuidadosamente selecionadas pelo seu valor didático, 

têm mais sentido/significado para eles, tornando a aprendizagem mais facilitada, efetiva 

e de melhor qualidade. Aliás, foi percetível, através de observação direta e diálogo com 

os docentes no local, a valorização dos recursos didáticos centrados na potenciação das 

capacidades e de resolução de problemas, desenvolvidas através de atividades/tarefas do 

tipo 1B e 2B, em detrimento das abordagens didáticas centradas em instrumentos 

meramente informativos/expositivos como os apresentados nas atividades do tipo 2A.  

Depois das atividades 2A e 2B, os professores, perante uma reflexão final sobre o 

trabalho desenvolvido no workshop, responderam às últimas quatro questões do 

inquérito, designadamente: “Considero a metodologia de trabalho apresentada nas 

atividades 1B e 2B úteis para trabalhar com os meus alunos?”; “Considero que a 

metodologia de trabalho apresentada favorecerá a qualidade das aprendizagens dos 

meus alunos?”; “Considero que a metodologia de trabalho, pela maior envolvência que 

requer por parte dos alunos, facilita a prática docente em sala de aula?” e “Considero 

importante a realização de formação no âmbito da metodologia de trabalho proposta 

nas atividades 1B e 2B?”. Relativamente às duas primeiras, a totalidade dos professores 

participantes (100%) consideraram que a metodologia de trabalho apresentada nas 

atividades 1B e 2B é útil para trabalhar com os seus alunos e que favorece a qualidade 

das aprendizagens dos mesmos. Quanto às duas últimas questões, a grande maioria dos 
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professores considera que a metodologia de trabalho apresentada nas atividades 1B e 2B 

facilita a prática docente em sala de aula (97%) e que é importante a realização de 

formação no âmbito da metodologia de trabalho proposta nas atividades 1B e 2B 

(97,6%), dados os benefícios que esta possibilita. 

Surge como opinião generalizada dos professores inquiridos que este tipo de 

metodologia de trabalho se constitui como uma mais-valia no processo de ensino e de 

aprendizagem, facilitando o trabalho do professor em sala de aula e, acima de tudo, as 

aprendizagens dos alunos, assim como a qualidade das mesmas. É também generalizada 

a importância de se desenvolverem ações de formação neste tipo de metodologia de 

trabalho. No entanto, e para além da formação, a elaboração e fornecimento de 

materiais/ferramentas que permita aos professores desenvolver em sala de aula a 

metodologia apresentada, pois, como refere um dos professores participantes, “A 

metodologia proposta inserida no conjunto de metodologias ativas implica 2 recursos 

importantes no trabalho docente, hoje bastante limitados/condicionados: tempo e 

recursos materiais (papel/fotocópias) …”, dada a inadequação dos manuais 

convencionais. Percebe-se assim que manuais escolares com atividades do tipo 1B e 2B, 

podem e necessitam assumir uma posição de relevo pois permitem ao professor 

contactar de uma forma rápida e simples com atividades adequadas para a aplicação da 

metodologia de trabalho aqui defendida, junto dos seus alunos.  

Atualmente, em Portugal, o único manual escolar de Ciências que se apresenta 

trabalhado de forma apropriada à aplicação desta metodologia de trabalho em sala de 

aula é o “Viva a Terra 7”, pelo que não admira que um dos professores participantes 

tivesse deixado o seguinte comentário: “A metodologia de trabalho não está 

contemplada nos manuais escolares”. Este e outros comentários efetuados pelos 

professores durante as sessões realizadas indiciam que, embora reconhecendo sérias 

potencialidades desta metodologia de trabalho, os docentes manifestam alguma 

apreensão na sua aplicação pelo tempo/trabalho que implica a elaboração dos materiais 

de apoio, caso estes não sejam disponibilizados sob a forma de um manual escolar e 

respetivos materiais de apoio. De facto, o que hoje é pedido aos professores ultrapassa 

em muito a sala de aula pelo que estamos convictos de que se não houver materiais 

disponíveis e de fácil acesso para que os docentes os possam aplicar de uma forma mais 

célere e eficiente, esta metodologia dificilmente se desenvolverá nas salas de aula. A 
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acrescentar ainda a clara manifestação dos professores inquiridos sobre a importância de 

formação no âmbito da metodologia de trabalho aqui proposta.  

Por tudo o exposto anteriormente, conclui-se que, a par da formação, a existência 

de manuais escolares que sigam esta linha de trabalho constitui-se como o grande 

incentivo/impulso para que esta metodologia de trabalho, orientada para o 

questionamento sistemático, a resolução de problemas e a realização de aprendizagens 

significativas venha a implementar-se de forma mais efetiva nas nossas escolas.  

 

Conclusões 

Da análise dos questionários reflexivos dos docentes foi percetível a valorização 

dos recursos didáticos consentâneos com uma aprendizagem significativa e centrados na 

potenciação das capacidades de resolução de problemas, em detrimento das abordagens 

didáticas expositivas, centradas em instrumentos meramente informativos. As 

conclusões do estudo apontam para o elevado potencial da metodologia apresentada na 

realização de aprendizagens de elevada complexidade, na maior motivação e 

envolvimento no trabalho em sala de aula e na consequente melhoria dos resultados 

escolares. Acreditamos na importância do docente poder experienciar a utilização destes 

recursos como incentivo à mudança de práticas educativas, ou seja, como uma 

alternativa válida à clássica "aula expositiva" como a forma de abordar os conteúdos da 

disciplina. 

A importância e eficácia das atividades/tarefas aqui apontadas como um recurso 

relevante no processo de ensino e de aprendizagem da Ciências Naturais são aspetos 

ainda pouco explorados, não sendo por isso surpreendente que muitos professores não 

as utilizem atualmente ou o façam de uma forma muito superficial e pouco consistente, 

não aproveitando grande parte das suas potencialidades.  

Torna-se importante que os professores conheçam as principais características e 

potencialidades desta metodologia de trabalho para que esta possa ser explorada de 

forma mais eficiente e eficaz no ensino das Ciências, tendo em conta não apenas os 

conteúdos científicos mas também aspetos como as capacidades, experiências e 

expectativas dos alunos. 

Embora apenas com os dados disponíveis neste estudo não seja possível afirmar 

já, perentoriamente, uma superioridade absoluta da metodologia de trabalho aqui 
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defendida relativamente a outras mais tradicionais, podemos, no entanto, afirmar que 

esta foi reconhecida pelos professores intervenientes no estudo como eficaz e com 

potencialidades como alternativa válida às praticadas atualmente por muitos docentes, 

permitindo obter resultados superiores.  

Nesta metodologia pretende-se que as atividades/tarefas a realizar pelos alunos 

sejam, não só, uma fonte acessível de conhecimento, mas também um meio que 

possibilite o desenvolvimento de atitudes, valores e capacidades necessárias para a 

resolução de problemas e tomada de decisões mais responsáveis e críticas. Torna-se 

essencial continuar a investigar, não apenas as conceções dos professores sobre a 

metodologia de trabalho abordada, mas também investir na sua promoção junto dos 

docentes, nomeadamente através da formação contínua e na elaboração de manuais 

escolares adequados ao seu desenvolvimento em sala de aula.  

Sem uma alteração do pensamento didático dos docentes, tornado visível pela 

alteração da forma de condução do trabalho em sala de aula, dificilmente se conseguirá 

uma otimização no processo de ensino e de aprendizagem das Ciências Naturais, a 

elevação da literacia científica e dos resultados escolares dos alunos, com a consequente 

revalorização do papel da escola na sociedade. 
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RESUMO: Uma das principais preocupações da União Europeia é a melhoria da qualidade 

do ensino e, consequentemente, das aprendizagens dos alunos. A implementação de 

sistemas de avaliação do desempenho dos professores insere-se na procura de soluções para 

esta inquietação. Nesta comunicação apresentaremos alguns dos resultados de uma 

investigação, realizada entre 2008 e 2010, com professores do 1º CEB que teve como 

principal objetivo perceber o impacto da publicação do novo Estatuto da Carreira Docente 

(ECD) e do modelo de Avaliação do Desempenho Docente (ADD) na carreira e na 

(re)construção da identidade profissional. Neste sentido, para além das perceções 

evidenciadas nas narrativas biográficas e nas entrevistas de grupo realizadas aos 

professores, apresentaremos alguns resultados recolhidos através da aplicação de um 

inquérito por questionário a 249 professores do 1º CEB. Os resultados desta investigação 

revelam que os professores sentem que a avaliação docente interferiu na carreira e na 

(re)construção da sua identidade profissional, despoletando (novas) imagens de si, dos 

outros e do seu trabalho, suscitando, assim, novos modos de ser professor. 

 

 

Introdução 

O início do século XXI tem sido marcado por profundas alterações, difíceis de 

acompanhar e mesmo de compreender por parte de todos aqueles que se interessam 

pelos problemas contemporâneos.  

Assim, o clima de instabilidade económica, social e política instalado na Europa, 

acompanhado pelo discurso da necessidade de uma educação de qualidade para todos, 

tem impulsionado a mobilização de um conjunto de exigências profissionais com 

impacto no desempenho dos docentes.  

Neste sentido, diversas instituições de âmbito internacional, como a Comissão 

Europeia (2001) e a UNESCO (1996, 2000, 2005), procederam a um balanço crítico, 

produzindo relatórios que apontam a educação, a formação e o conhecimento como as 

chaves-mestras do desenvolvimento humano.  

Em Portugal, como noutros países europeus, procura-se responder às dificuldades 

que a escola para todos enfrenta, introduzindo a prática da avaliação como um 
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mecanismo processual indispensável ao (bom) funcionamento de uma instituição 

educativa, com destaque para a avaliação do desempenho docente. 

Assim, com a introdução da avaliação do desempenho
1
 os professores portugueses 

viram-se confrontados com (novos) desafios exigentes que implicam competências 

profissionais cada vez mais apuradas, com repercussões no trabalho do professor, no 

desenvolvimento profissional e na gestão da carreira docente. 

O texto que aqui apresentamos evidencia que as políticas adotadas em relação à 

avaliação do desempenho docente interferiram no clima interno das escolas, que se 

passou a caracterizar menos pela confiança e esperança e mais pela desmotivação e 

insatisfação profissionais, promovendo (auto)imagens profissionais construídas na 

desconfiança, na insatisfação, na injustiça e na competitividade profissionais.  

Nesta perspectiva, os professores sentem que é urgente a assunção da 

dignificação, do reconhecimento e da valorização da profissão – pressupostos perdidos 

ao longo dos últimos anos devido às políticas contraditórias e inconsequentes – para 

acreditarem que vale a pena continuar a lutar por um ensino de qualidade e por uma 

carreira profissional que foi (e é) abraçada com gosto e com consciência de que é 

imprescindível para o desenvolvimento de uma sociedade moderna que se diz 

empenhada na qualidade da educação e do conhecimento. 

 

Carreira docente: concepções e perspectivas 

Nas últimas décadas do século passado, os estudos sobre o percurso profissional e 

a carreira dos professores tornaram-se num foco de interesse científico, assistindo-se a 

um florescimento considerável de investigações (Ball e Goodson, 1985; Huberman, 

1989; Gonçalves, 1992; Seixas, 1997) que procuravam superar a conceção limitada 

sobre o conceito de carreira – encontrar “um padrão comum de representação da 

carreira” – e assumirem, definitivamente de uma forma indelével, o estudo da carreira 

numa perspetiva formativa e de desenvolvimento profissional (Seixas, 1997, p. 7). 

A noção de carreira surge nas primeiras décadas do século passado, basicamente 

em estudos sociológicos, associada a um sistema de estádios sequencialmente ligados 

                                                           
1
 Em Portugal, a prática avaliativa do desempenho docente emergiu com maior relevância a partir de 2007 

com a publicação do Estatuto da Carreira Docente (Decreto-Lei nº 15/2007) e do diploma que 

regulamenta a Avaliação do Desempenho Docente (Decreto Regulamentar nº 2/2008). 
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num tempo, descurando os empenhos e as dificuldades manifestados no desenrolar das 

diversas atividades presentes no trabalho do professor (Hughes, 1996).  

Porém, numa linha de investigação mais recente, o conceito de carreira evolui e 

aparece associado às expressões ‘ciclo de vida’ (Sikes, Measor e Woods, 1985), ‘ciclo 

de vida profissional’ (Huberman, 1989), edificando em comum a perceção de que os 

professores “atravessam fases em que as preocupações primordiais em termos 

profissional vão sofrendo alterações” e que genericamente são mais partilhadas pelos 

profissionais em determinadas fases do que noutras (Alves-Pinto, 2001, p. 29). 

Nesta lógica, a definição de carreira delineada por Ball e Goodson (1985, p. 11) é 

exemplo, quando afirmam que “necessita de dar conta dos aspetos objetivos e subjetivos 

da respetiva experiência. São trajetos subjetivos através de períodos históricos e, ao 

mesmo tempo, contém os seus próprios princípios organizadores e fases distintas”, 

alargando consideravelmente a visão estreita que se pretende dar às carreiras, 

designadamente à docente, quando a tentam reduzir a aspetos puramente político-

administrativos a cumprir (Sarmento, 1991). 

Assim, pensar na dimensão subjetiva da carreira docente significa conhecer e 

valorizar as representações que os próprios professores têm de aspetos relevantes da sua 

carreira, como nos mostram estudos que se debruçaram sobre os ciclos de vida dos 

professores (Huberman, 1989) ou sobre as histórias de vida ou percursos profissionais 

(Nóvoa, 1992; Gonçalves, 1992).  

Para além da dimensão subjetiva, Sikes, Measor e Woods (1985) apresentam 

outras características elementares que caracterizam a carreira dos professores, 

implicando sobretudo: i) uma perspetiva longitudinal de uma vida; ii) uma visão pessoal 

global do mundo; iii) ter desenvolvimento contínuo e iv) necessariamente o 

envolvimento da identidade pessoal. 

Nos estudos de Vonk e Schras (1987) identificamos, numa perspetiva formativa, 

uma definição de estudo da carreira abrangente, entendida como um percurso de 

desenvolvimento profissional e de (re)construção identitário, que ocorre 

simultaneamente nas diferentes etapas da vida de um professor. Relativamente ao 

primeiro aspeto de análise, os autores compreendem as perspetivas de desenvolvimento 

pessoal (resultado de um crescimento individual), de profissionalização (aquisição de 

competências) e de socialização (adaptação do professor ao seu meio profissional). A 
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segunda dimensão abrange a (re)construção da identidade profissional, isto é, a relação 

que o docente estabelece com a sua profissão e o seu grupo de pares e, ao mesmo 

tempo, da construção simbólica, pessoal e interpessoal. 

Por seu turno, os estudos de Gonçalves (2000, p. 163) indicam-nos que o início de 

carreira poderá ser problemático para o professor, mas normalmente é precedido por 

períodos estáveis e motivadores que contam com o empenho e interesse do professor 

pela vida escolar. Com o passar dos anos, os professores vão diminuindo a sua entrega e 

envolvimento profissionais, tornando-se céticos e apresentando um desinvestimento 

progressivo e uma menor inovação. 

Contudo, é de salientar que estas fases podem sofrer interferências das políticas 

educativas e estimular atitudes menos inovadoras e sentimentos negativos em fases 

conotadas como ativas, entusiásticas e motivadoras, provocando alterações na sequência 

das fases da carreira.  

Com efeito, esta situação tem-se vindo a verificar ao longo dos últimos cinco anos 

em Portugal, após a introdução de um novo modelo de avaliação do desempenho 

docente nos contextos escolares, produzindo interpretações distintas do conceito de 

carreira, distanciando-o progressivamente das perspetivas e conclusões dos estudos aqui 

evocados, como procuraremos dar conta com os resultados da nossa investigação, ao 

longo deste texto. 

 

Avaliação do desempenho docente e lógicas subjacentes 

A avaliação tem vindo, ao longo das épocas, “a adquirir uma grande variedade de 

significados, de acordo com a evolução da própria sociedade: alterações económicas, 

sociais, políticas e culturais originaram diferentes conceções de educação e, 

consequentemente, diferentes modelos de ensino aprendizagem e de abordagens de 

avaliação” (Alves, 2004, p. 31).  

Sabe-se que avaliar é indispensável em qualquer atividade educativa, isto é, faz 

parte integrante de qualquer sistema educativo. Por isso, existem múltiplas e 

convincentes razões pelas quais precisamos de sistemas de avaliação de elevada 

qualidade e úteis a funcionar nas nossas escolas, porque podem ser uma ferramenta 

essencial para apoiar e melhorar a qualidade do ensino, especialmente quando falamos 

de avaliação dos professores (Stronge, 2010).  
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Na perspetiva de Figari (2007), a avaliação de professores assume duas lógicas: a 

de controlo da realização das tarefas e a de desenvolvimento profissional e pessoal, 

ambas com um sentido relativamente contraditório. 

A primeira lógica traduz o que Barbier (1990, p. 8) definiu de “pólo negativo”, 

estruturado à volta “das noções de repressão, seleção, sanção e controlo”, abordando a 

“evolução possível da carreira dos professores e intervir, subsequentemente, no 

processo de promoção dos professores” (Figari, 2007, p. 26). A segunda, constitui um 

espaço ideológico, caracterizado por Barbier (1990, p. 8) como o “pólo positivo 

organizado em torno dos conceitos de progresso, mudança, adaptação e racionalização”, 

concebendo “um dispositivo de acompanhamento ao serviço do desenvolvimento 

contínuo” dos professores (Figari, 2007, p. 26).  

Por seu turno, Day (1999, p. 100), ao discutir a relação da avaliação com a 

autonomia do professor, afirma que “os sistemas de avaliação devem reforçar as 

capacidades dos professores para uma ação responsável e autónoma”, optando “por um 

modelo de processo, em vez de um modelo de produto, como estratégia central da 

avaliação dos professores”. A essência do modelo de produto incide essencialmente na 

ideia de responsabilização e de prestação de contas, orientada para medir a eficácia dos 

professores através de instrumentos que operacionalizem os objetivos mensuráveis. Por 

sua vez, o modelo de processo está associado à perspetiva de desenvolvimento 

profissional e pessoal e tem “como principal preocupação a reunião de informação que 

permita ajudar a crescer os professores que são, pelo menos, minimamente 

competentes” (Alves e Figueiredo, 2010, p. 264). 

Neste sentido, é importante que em qualquer modelo de avaliação docente 

predomine uma dimensão formativa, porque: i) permite o envolvimento dos docentes no 

processo de avaliação; ii) se refere à prática letiva; iii) reconhece diferenças de tarefas e 

de desenvolvimento entre os professores e, iv) considera a adequação das estratégias, 

atendendo às especificidades dos alunos e aos contextos (Machado e Formosinho, 

2010). A predominância da dimensão formativa na avaliação impede que a dimensão 

sumativa acentue “os seus papéis de inspeção e controlo, pela definição prévia e a 

imposição e pelo seu prolongamento numa lógica de seleção, recompensa ou castigo 

com impacto na carreira” (Idem, p. 108), o que será benéfico para o desenvolvimento do 

professor.  
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Atendendo aos pensamentos expressos, constituirá o modelo de avaliação de 

desempenho docente, prevalecente em Portugal na atualidade, um mecanismo que 

promove a aprendizagem ao longo da carreira ou, antes fomentará o interesse em gerir a 

carreira de modo a chegar ao topo o mais rápido possível? 

 

Metodologia do Estudo e Amostra 

Este estudo teve como principal finalidade identificar os elementos intervenientes 

no desenvolvimento profissional dos professores em articulação com a carreira docente 

e as identidades profissionais. Para tal, definimos dois objetivos gerais: i) identificar as 

perceções que os professores do 1º CEB têm do novo Estatuto da Carreira Docente e da 

Avaliação do Desempenho Docente, normativos publicados em 2007 e 2008 

respetivamente; ii) compreender as implicações destas mudanças na (re)construção 

da(s) identidade(s) profissional(ais). Definimos, também, os seguintes objetivos 

específicos: i) conhecer o impacto dos normativos em estudo no desenvolvimento 

profissional dos professores e na carreira docente; ii) analisar o impacto da legislação 

referida nas práticas pedagógicas dos professores e na escola/agrupamento; iii) conhecer 

as suas perceções de progressão na carreira; iv) perceber a relação entre progressão na 

carreira e desenvolvimento profissional. 

Tendo em atenção os objetivos propostos para esta investigação, optámos por 

combinar as abordagens quantitativa e qualitativa que, na opinião de Ghiglione e 

Matalon (1993), se complementam, permitindo o aprofundamento dos dados 

perspetivados através de modos diferentes: em extensão e em profundidade. 

A abordagem qualitativa foi privilegiada através da utilização das seguintes 

técnicas de recolha de informação: das narrativas biográficas de oito professores do 1º 

CEB que se inserem nas duas perspetivas que Bertaux (1997) salienta como 

particularmente significativas; são elas: ‘como forma de saber’ e ‘como forma de 

comunicação’. Estas narrativas biográficas relatam as experiências vividas por 

professores do 1º CEB, antes e após a publicação dos referidos documentos legislativos 

(2008 e 2010). Foi também utilizada a técnica do focus group (após a aplicação do 

questionário) e a pesquisa documental. 

Na abordagem quantitativa foi concebido um questionário, composto por questões 

fechadas, questões abertas e escalas tipo Likert – a partir dos resultados das narrativas, 
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da legislação e da revisão de literatura – e distribuído pelos 396 professores do 1º CEB 

que integram os agrupamentos dos oito professores junto dos quais recolhemos as 

narrativas constituindo, assim, a nossa amostra. 

A percentagem de retorno do questionário foi de 63%, correspondendo a 249 

questionários do total dos distribuídos que, posteriormente, foram tratados e analisados 

no programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0. 

Dos 249 respondentes ao questionário, 80,7% são do género feminino e 19,3% do 

género masculino, o que nos possibilita o reconhecimento do domínio de um corpo 

docente feminino nos agrupamentos inquiridos. Quanto à faixa etária, ela tem maior 

representatividade entre os 31 e 40 anos (39,0%) e entre os 41 e 50 anos (30,5%). Em 

relação às habilitações académicas, 85,1% dos professores são licenciados, 5,6% dos 

inquiridos têm o grau de Mestre e 8,8% ainda mantém a habilitação académica 

adquirida na formação inicial, o Bacharelato. Um outro dado considerado importante 

para caracterizar os respondentes foi o tempo de serviço, incidindo no tempo de serviço 

inferior e igual a 10 anos na carreira docente, correspondendo ao total de 37,8 %. Muito 

próximo desta percentagem estão os docentes que têm entre 11 e 20 anos de serviço 

(30,9 %). A percentagem de professores até aos 20 anos de serviço é de 68,7%. 

Após a breve caracterização da amostra do nosso estudo, importa salientar o 

caráter longitudinal que esta investigação assume. 

Neste texto iremos evidenciar apenas alguns dos resultados decorrentes, tanto do 

estudo qualitativo e da análise de conteúdo através do Programa NVivo 9.0, como da 

aplicação do questionário e da análise estatística efetuada com os testes Chi-Square e T-

Test. 

 

A avaliação docente e carreira: as (auto)imagens dos professores  

As experiências vividas pelos professores  

Na discussão do significado da experiência na aprendizagem do adulto, Silva 

(2003, p. 58) sustenta que “as experiências vividas são um suporte importante” para o 

desenvolvimento profissional e que, de acordo com Malglaive (1995), o 

reconhecimento das diversas experiências vividas nos diferentes contextos recorre a 

uma interação entre saberes teóricos e saberes práticos que estrutura o ciclo de 
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aprendizagem e de desenvolvimento do professor, mantendo-o motivado ao longo da 

vida profissional. 

No Quadro 1, sintetizamos as experiências vividas pelos professores nos seus 

contextos educativos mediante as condições existentes, com interferências no trabalho 

docente, nas diferentes etapas da carreira docente.  

Quadro 1 - As experiências dos professores ao longo da carreira docente 

Domínios Experiências dos professores 

Situações Sentimentos 

Curricular Na sala de aula Satisfação/motivação 

Relacional Na escola Stress/ ansiedade/culpa 

Desenvolvimento Dentro e fora da escola Insatisfação/cansaço/receio 

Reconhecimento Na escola Desmotivação/desconfiança/desitência 

 

No domínio curricular, os docentes mencionam que as experiências acontecem 

essencialmente em situação de sala de aula e que estão motivados e com confiança 

suficiente para acreditar que poderão continuar a desenvolver um bom trabalho com os 

seus alunos, sentindo-se satisfeitos, motivados e gratificados na sua função docente, 

lamentando apenas a ‘falta de tempo’ que os impede de se dedicarem aos seus alunos 

como eles merecem. 

No domínio relacional, os professores revelam viver experiências com o 

Ministério da Educação, com os diretores dos agrupamentos, com os pares, com os pais 

e com a sociedade em geral e que lhes provocam sentimentos de ansiedade, de stress e 

de culpa profissional.   

As experiências relatadas pelos professores no domínio de desenvolvimento 

acontecem tanto dentro como fora da escola e referem-se às vivências em contexto de 

formação contínua, para as quais se sentem motivados. Porém, na perceção dos 

professores participantes, a falta de tempo, de disponibilidade e de uma relação de 

confiança entre os parceiros de trabalho (colegas, diretores, encarregados de educação, 

sociedade), comprometem a aprendizagem e a capacidade de resposta dos professores, 

produzindo em si sentimentos de insatisfação, de cansaço e de receio profissional. 

No domínio do reconhecimento, os professores manifestam um sentimento de 

ausência de reconhecimento profissional por parte de toda comunidade, sentindo que de 

pouco lhes vale empenhar-se, esforçar-se e comprometer-se com a escola. Esta privação 

de reconhecimento do (seu) trabalho pelos outros interfere incondicionalmente na 
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motivação e na confiança profissional, induzindo à desistência por um ensino de 

qualidade e até mesmo ao abandono da profissão mais cedo ou substituída por outra 

carreira profissional. 

As respostas dos professores indiciam a controvérsia existente nos contextos 

escolares, colocando em confronto as vivências na sala de aula e nos espaços de 

formação dos professores (experiências positivas) com as experiências que advêm das 

políticas educativas atuais no âmbito da estrutura da carreira docente, das novas 

exigências profissionais, das relações (inter)pessoais e do sucesso educativo 

(experiências negativas), independentemente da etapa da carreira docente em que se 

encontram. Esta situação tem efeitos negativos no desenvolvimento profissional e na 

(re)construção da(s) identidade(s),  como se pode ler, entre muitas outras, na seguinte 

narrativa:“(…) tenho pena que me estejam a cortar as pernas, a liberdade de ser uma 

professora feliz e motivada para o meu trabalho, tal como fui no início da minha 

carreira pelas experiências enriquecedoras que tive oportunidade de viver” (Sónia, 

narrativa escrita/2008). 

Efetivamente, os professores participantes neste estudo têm consciência da 

importância das experiências positivas no seu desenvolvimento profissional, sentindo 

que enriquecem a sua prática ao longo da carreira docente (94,0%), mas é com grande 

desilusão que constatam que não há investimento por parte dos órgãos de gestão na 

continuidade das experiências positivas levadas a cabo nas escolas (94,8%). 

Quadro 2 - As experiências profissionais positivas 

Indicadores Positivo Negativo Q.Q 

As experiências profissionais enriquecem a minha carreira profissional 94,0 6,0 192,6*** 

Não há investimento pelos órgãos de gestão na continuidade das 

experiências positivas levadas a cabo nas escolas. 

5,2 94,8 199,7*** 

As ações de formação contínua são suficientes para aperfeiçoar a minha 

prática pedagógica 

39,8 60,2 10,4*** 

  Nota: *** p <0,001 

 

Desta forma, os docentes sentem-se impotentes e desmotivados para ultrapassar o 

cansaço profissional (e pessoal) associado às sucessivas mudanças na educação, porque 

as experiências profissionais motivadoras, nomeadamente em contexto de formação 

(60,2%) e de sala de aula, não são suficientemente sustentáveis para conseguir superar 

as dificuldades relacionais na escola e a ausência de reconhecimento profissional. Esta 
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insustentabilidade emerge, sobretudo, da fraca qualidade da formação contínua e da 

ausência de igualdade no acesso às oportunidades de aprendizagem, condicionando, em 

parte, a dinâmica das práticas reflexivas e o processo colaborativo na escola. 

Nas investigações de Huberman (1995), os professores que viveram (ou vivem) 

experiências de ‘experimentação’ ou ‘renovação’ com os colegas na sala de aula e/ou na 

escola consideraram-nas como as mais emocionantes e formativas da (sua) carreira, o 

que também foi revelado na nossa investigação, como, por exemplo salienta a Carolina 

de experiências anteriores: “(…)nunca mais tive oportunidade de trabalhar com uma 

equipa tão dinâmica, tão coesa e eficaz e tão amiga e solidária, como aquele grupo de 

colegas(…) uma equipa de trabalho como a que existiu naquela escola; fazem toda a 

diferença na vida de um professor e de uma escola.” (Carolina, narrativa oral/06). 

 

Progressão na carreira: a principal ambição dos professores 

Os estudos sobre a carreira dos professores foram evoluindo nas últimas décadas, 

nomeadamente com a valorização dos professores como investigadores no campo 

educativo, seguindo uma perspetiva formativa e de desenvolvimento profissional que 

transforma a carreira docente em ‘algo’ mais estruturante e com significado para o 

professor. 

Entretanto, com a reformulação do Estatuto da Carreira Docente, a essência da 

carreira profissional traduzida na perspetiva de desenvolvimento profissional é, agora, 

transformada numa outra – a ambição premeditada de aceder e progredir na carreira, 

como se pode ler nos resultados expressos no Quadro 3.  

Quadro 3 - A interferência da avaliação na progressão na carreira 

Indicadores Positivo Negativo Q.Q 
Já atingiu o topo da carreira docente? 11,6 88,4 146,5*** 

Manter-me como estou, sem progressão 4,7 95,3 193,0*** 

Nota: *** p <0,001 

 

Assim, de acordo com os resultados obtidos através do teste aplicado, verificámos 

que 88,4% dos professores ainda não atingiu o topo da carreira e, por isso, indicam que, 

de uma forma geral, as recentes políticas educativas estão a dificultar a sua progressão 

Indicadores Positivo Neutro Negativo Q.Q 
 

A acessibilidade na carreira docente? 1,2 13,3 85,5 308,9*** 

A progressão na carreira docente? 1,2 8,4 90,4 366,4*** 
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na carreira (90,4%) ou a sua acessibilidade (85,5%), havendo, portanto, grandes 

possibilidades de nunca atingirem o topo.  

Na convicção dos professores, esta dificuldade acentua a luta pela progressão 

(95,3%) e pela chegada ao topo da carreira como nunca aconteceu antes, constituindo, 

assim, a sua principal ambição profissional. 

Neste sentido, há uma grande procura, por parte dos professores mais jovens, de 

meios para progredir na carreira, relevando os cursos de especialização e de pós-

graduação para garantir uma progressão mais rápida, com o objetivo de atingir o topo e 

de beneficiar de um salário cada vez melhor. 

Quadro 4 - As estratégias valorizadas pelos professores para a progressão na carreira 

Indicadores < 40 Anos ≥ 40 Anos 

 N M dp N M dp Teste t 

Frequentar cursos de especialização e/ou pós 

graduação 

 

126 

 

2,02 

 

0,73 

 

114 

 

1,66 

 

0,81 

 

3,56*** 

Nota: *** p <0,001 

 

Desta maneira, estes modos de sentir dos professores denunciam a fabricação de 

‘novas’ vidas profissionais que condicionam a profissão ‘ser professor’, apesar de 

abraçada com gosto desde o início, pelo facto de os professores sentirem que é difícil 

continuar a investir e dedicar-se profissionalmente num ambiente onde ‘ser melhor que 

o outro’ prevalece às boas relações pessoais e profissionais. 

Nesta perspetiva, os professores participantes nesta investigação refletem a 

desagregação que está a acontecer entre a carreira docente e o desenvolvimento 

profissional, colocando em questão a dimensão sinonímica investigada e interpretada 

pelos especialistas da educação. Por outras palavras, os docentes ao investirem na 

carreira docente poderão não estar a pensar diretamente na (sua) aprendizagem e no 

(seu) desenvolvimento profissional com a intencionalidade de ‘aprender para ser melhor 

professor’, mas com o fim de conseguir ‘um lugar considerável’ na carreira que lhe 

permita usufruir de (alguma) estabilidade profissional e económica.   

 

 

 

 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2429



 
 

Em jeito de conclusão… 

A apropriação de que os professores vivem tempos constrangedores na escola foi 

uma constatação evidente na investigação que realizamos e que procuramos evidenciar, 

nomeadamente ao longo deste texto.  

Ser professor tornou-se, ainda mais acentuadamente nos tempos que atuais, uma 

profissão de risco, resultante de processos estruturais e de fatores conjunturais que 

implicaram um processo de racionalização encetado pelo XVII Governo Constitucional 

e continuado pelo que se encontra atualmente em funções.  

Com a persistente introdução de ‘novas’ políticas educativas, as estruturas dos 

contextos educativos continuam a sofrer abalos consideráveis, sendo os professores 

despertados para novos modos de sentir a profissão, emergindo novos modos de ser 

professor. 

Os resultados desta investigação revelam, por um lado, sentimentos profissionais 

que não estimulam o investimento numa profissão que cada vez é mais ‘desenhada’ 

pelos cortes económicos e pela asfixia do controle e da prestação de contas, ameaçando 

o sentir e o significado de desenvolvimento profissional para os professores.  

Por outro lado, a principal preocupação dos professores passou a concentrar-se na 

gestão da carreira com o objetivo de atingir o topo da mesma que se tornou, de repente, 

mais difícil de alcançar, problema causado pelas tecnologias políticas implementadas 

nos nossos contextos educativos sem qualquer preparação e ajuste prévio. 

Ambas as situações realçam o cansaço dos professores face a mudanças por eles 

consideradas desnecessárias. É sentido pelos professores que as reformas educativas são 

inúteis porque colocam em causa o essencial: estimular o professor a ensinar melhor de 

modo a que os alunos também aprendam mais e melhor e, principalmente, para que 

ambos se sintam motivados e felizes na escola. 

Por outras palavras, é fundamental que se recentralize a essência do papel do 

professor na escola no sentido de evitar que o professor se desconcentre do que é 

primordial no seu trabalho: o seu desenvolvimento como profissional que cuida da 

qualidade das aprendizagens dos seus alunos. 
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“EU NÃO SOU CRIATIVO!” COMO ACABAR COM MITOS DENTRO 

DA SALA DE AULA 
 

Maria Vitoria Campos Mamede Maia 

Camila Nagem Marques Vieira 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 “A arte do professor é pôr em contato, 

no tempo real, os corpos vivos dos estudantes 

com o corpo vivo do conhecimento.” 

 Nachmanovitch 

 
RESUMO: Este artigo é resultado das análises de campo efetuadas no Grupo de Pesquisa 

Criar e Brincar: o lúdico no processo de ensino- aprendizagem, coordenado por uma das 

autoras. Este grupo defende o lúdico e o ato criativo como base para que o processo de 

ensino- aprendizagem aconteça de forma significativa. Utilizando a perspectiva de 

D.W.Winnicott e de Alícia Fernandez, pesquisamos o fazer lúdico e criativo tanto nas salas 

de aula do Ensino Básico quanto no Ensino Superior na cidade do Rio de Janeiro, assim 

como o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Nossas pesquisas têm cunho qualitativo, sendo 

todas pesquisas-ação. Neste artigo, partimos de uma frase ouvida incessantemente em sala 

de aula: “Eu não sou criativo!” Desconstruir o mito da falta de criatividade e de autoria de 

pensamento do aprendente e defender a importância de um ambiente escolar onde a 

capacidade criativa seja estimulada são objetivos deste artigo. Autores consagrados 

defendem a criatividade e o lúdico como base do ato de aprender e ensinar. Mas 

percebemos, em nossas pesquisas, que a noção de criatividade é algo que ainda não possui 

o devido espaço de pesquisa e reflexão e, quando aparece, muitas vezes sua definição se 

encontra distorcida por parte dos ensinantes. A falta de propostas lúdico-criativas no 

ambiente escolar; a atuação meramente reprodutora de muitos ensinantes, acabam por 

impedir o desenvolvimento do potencial criador dos aprendentes, fazendo com que estes, ao 

se depararem com situações- problemas, tenham dificuldades para encontrar soluções 

criativas para seus impasses. A utilização da criatividade, da ludicidade e de jogos como 

ferramentas de aprendizagem e de superação de possíveis dificuldades de aprendizagem se 

colocam como perspectivas relevantes para a atualidade e que podem ser incorporadas ao 

ambiente escolar. Afinal, quem tem realmente medo de ser criativo, o ensinante ou o 

aprendente?  

 

 

Introdução 

“Eu não sou criativo!”. Quem nunca ouviu ou disse esta frase? No decorrer das 

pesquisas efetuadas pelo grupo de pesquisa Criar e Brincar – LUPEA e da pesquisa 

geradora deste trabalho nos deparamos muitas vezes com esta afirmação. A crença em 

uma falta de criatividade e a privação da autoria de pensamento são situações bastante 

comuns em sala de aula. Alunos e professores reproduzem frequentemente ideias a 

cerca da criatividade que deixa patente a presença de uma distorção teórica que muitas 

vezes se reflete nas próprias práticas pedagógicas. 
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Alguns questionamentos nos vêm à mente ao abordar esta temática: Qual a visão 

dos ensinantes a cerca da criatividade e sua importância para o fazer educativo? Será 

que ensinantes e aprendentes utilizam o espaço escolar de maneira criativa? Como 

podemos explorar a criatividade e a ludicidade em sala de aula? Quem tem realmente 

medo de ser criativo, o ensinante ou o aprendente?  

 

Método 

Esta pesquisa está articulada com as pesquisas efetuadas pelo grupo de pesquisa 

Criar e Brincar: o lúdico no processo de ensino-aprendizagem (LUPEA). As pesquisas 

desenvolvidas neste grupo, assim como esta que aqui apresentamos, são de cunho 

qualitativo, tendo como base a pesquisa-ação, já que todas possuem como proposta 

apostar na intervenção no processo de ensino-aprendizagem por meio de instrumentos 

lúdicos para que o mesmo se efetive da melhor forma possível e que aqueles que 

possuem problemas significativos de aprendizagem possam reelaborar suas 

modalidades de aprendizagem. O recorte feito por esta pesquisa, dentro do escopo de 

estudo do LUPEA, adveio da recorrente frase escutada por todos os participantes do 

grupo em espaços variados de docência: “eu não sei criar porque não sou artista nem 

gênio”.  

Para que pudéssemos aprofundar o tema criatividade e não criatividade na escola, 

escolhemos, para este artigo, um caso ocorrido em sala de aula com uma das autoras 

para ser analisado de forma mais aprofundada. O objetivo da pesquisa aqui apresentada 

foi tentar trazer à tona alguns dos motivos que levariam os alunos a se acharem não 

criativos, a não se autorizarem a pensar de forma diferente de um padrão escolar ou da 

dita criatividade que é reconhecida socialmente. Quem sou eu para querer ser um 

Picasso? 

Dessa forma, fomos pesquisar o mito da falta de criatividade e da falta de autoria 

de pensamento tanto do aluno e igualmente tentar propor, para os leitores deste artigo, 

uma releitura do que seja criatividade em sala de aula.  Pela análise de um caso 

vivenciado por uma das autoras, esperamos trazer a baila a importância do viver criativo 

(Winnicott, 1975) e a valorização da autoria de pensamento.  

Iniciamos nosso relato de pesquisa definindo o que para nós significa ser aluno e o 

que significa ser professor. Partimos dos conceitos de Alícia Fernandez (2001) de 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2434



ensinante e aprendente e, assim sendo, não utilizaremos mais aluno e professor, já que 

apostamos no processo de construção de uma modalidade tanto de ensino quanto de 

aprendizagem. Para esta autora ser ensinante ou ser aprendente são partes de uma 

mesma moeda, e que todos nós possuímos esses papéis sociais e psíquicos 

internalizados a partir das nossas próprias historias de vida. Assim, se somos tanto 

aprendentes como ensinantes, estamos em contínuo processo de criação de pensamentos 

e re-pensamentos, reelaborando-nos sempre diante de um mundo a conhecer.  

 

Amostra – Instrumentos e Procedimentos  

Quem foram os sujeitos de nossa pesquisa, ou seja, quais ensinantes e aprendentes 

estiveram em jogo enquanto tentávamos responder à afirmativa “Eu não sou criativo”?  

A amostra de nossa pesquisa parte das experiências docentes das autoras em sala 

de aula, sendo que uma delas atua no Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano de 

escolaridade, em unidade escolar no município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de 

Janeiro; e a outra atua no Ensino Superior de uma Universidade Federal na Cidade do 

Rio de Janeiro. O período de ocorrência do caso a ser relatado é o ano de 2012. Iremos 

partir de um caso significativo ocorrido no 6º ano de escolaridade em unidade escolar 

do Município de Angra dos Reis e articulá-lo com os estudos efetudados pelo LUPEA, 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, iremos de uma sala de aula especial, 

no sentido de que esta comporta crianças com problemas de aprendizagem para um 

espaço privilegiado de pensamento e discussão de várias práticas docentes, articulando 

assim aprendente/ensinante/aprendente, já que a primeira autora é professora da 

segunda autora, que é professora dos alunos que aqui relataremos o processo de se 

apossar de seu movimento criativo. 

Resultados 

A partir da vivência de sala de aula e da experiência docente no Ensino 

Fundamental, com turmas do 6º ao 9º ano, uma das autoras pode observar a falta de 

clareza, por parte dos aprendentes e ensinantes, a cerca do conceito de criatividade. 

Sendo esta autora professora de Artes em uma escola do município de Angra dos Reis, 

ao longo do ano de 2012, foram observadas algumas questões relacionadas à aparente 

falta de criatividade declarada pelos aprendentes. No início do ano, assim que se 

iniciaram as aulas, pode-se perceber que muitos alunos demonstravam certo desconforto 
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com as atividades em que eram propostas algum tipo de desenho, ou nas quais deveriam 

responder alguma pergunta ou até mesmo dar sua opinião. Como estávamos iniciando o 

ano letivo, no primeiro momento, atribui-se esta aparente insegurança à falta de 

intimidade do grupo entre eles e com a pesquisadora em questão, as mudanças 

decorrentes da transição do 1º segmento para o 2º segmento do Ensino Fundamental, o 

primeiro contato com a aula de artes, já que o ensino de Artes no município de Angra 

dos Reis se dá apenas a partir do 6º ano de escolaridade e a própria falta de 

familiaridade com a linguagem da arte, neste caso, com o desenho. 

Com o passar do tempo, com as relações estabelecidas e a confiança entre 

ensinante e aprendentes em processo, já que agora não havia mais o estranhamento 

inicial, o trabalho, aos poucos, podia se desenvolver. Para alguns alunos, porém, esse 

caminho parecia ser mais longo, para eles algo não transcorria da mesma maneira, 

desenhar, se expressar por meio do desenho ou produzir algo que para eles 

significassem sair de sua zona de conforto, era sempre associado a frases como: “Eu não 

sou criativo!”, “Eu não sei fazer!” ou “Eu não sei desenhar!”.  

Em uma turma em especial, um aprendente chamava a atenção, este aluno 

chamado Pedro
1
, tendo no ano de 2012 a idade de 14 anos, possuía em seu histórico 

escolar duas retenções e relatos de dificuldade de aprendizagem associado a 

dificuldades de sociabilização. 

De fato, conseguir acessar este aluno era um desafio. Seus trabalhos, nunca eram 

completos ou muitas vezes nem eram entregues, trabalhos em grupo para ele eram um 

grande fardo e apresentava muita dificuldade de se expressar sua opinião. Em muitas 

aulas simplesmente se recusava a produzir. O desafio era conseguir dialogar com este 

adolescente, encontrar uma forma de interação, tentar integrá-lo ao grupo e trazê-lo para 

o processo de aprendizagem que seja significativo.  

A ensinante passou a explorar novas abordagens, ligadas ao lúdico, como a 

contação de histórias, a pesquisa sobre os elementos do folclore brasileiro, jogos e 

demais abordagens as quais buscavam trazer o conteúdo na disciplina para o dia-a-dia 

dos aprendentes e que, dessa forma, os tornassem agradáveis e interessantes para o 

grupo. 

                                                           
1
 O nome em questão foi alterado respeitando a privacidade do aprendente e objetivando uma postura 

ética da pesquisa. 
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Com o desenvolvimento das aulas e a incorporação de novas práticas, a turma 

como um todo demonstrou maior motivação e empenho na realização das atividades, e 

aos poucos, para Pedro observar seus colegas se divertindo, deixou de ser suficiente. 

Em um dia em específico, no qual trabalhávamos com jogos que apresentavam 

estruturas modulares geométricas em diferentes cores, já que estávamos desenvolvendo 

estudo sobre geometria e cores primárias. A turma estava dividida em grupos e a 

produção acontecia de maneira livre, ora individualmente, ora em grupo, e em pouco 

tempo o grupo como um todo estava envolvido na atividade.  

Enquanto distribuía os jogos, Pedro demonstrou não ter interesse em realizar a 

atividade e não desejou se reunir a nenhum grupo. Respeitando sua vontade, abri uma 

caixa do jogo, coloquei na mesa que estava na sua frente e disse que deixaria o jogo 

para caso mudasse de ideia. No decorrer da atividade, foi percebido que sua postura 

antes reticente e séria, aos poucos foi sendo envolvida pelo sentimento de alegria e 

descoberta que aos poucos se instalou na turma. A possibilidade de interagir com as 

peças e ver surgir novas formas nas mesas de seus colegas, já tinham sido capazes de 

mudar sua expressão, um leve sorriso agora aparecia em seu rosto. Algum tempo 

depois, percebeu-se que uma peça da caixa já habitava seus dedos, que a tateavam 

constantemente, sem para tal deixar de acompanhar os movimentos e as risadas de seus 

colegas que se divertiam com as formas que eram descobertas. 

Enquanto a pesquisadora passeava pelos grupos, que avidamente chamavam para 

mostrar suas descobertas, pode ser percebido que Pedro não mais olhava o trabalho dos 

outros, mas que experimentava uma produção sua, própria, e que aparentava se divertir 

com ela. Por alguns momentos foi observado o processo de sua construção, seus 

movimentos até a definição de uma imagem que pareceu agradá-lo, no momento em que 

colocou a última peça e parou para apreciar sua obra, enfim, seu olhar cruzou com o da 

pesquisadora: o tempo que passara absorto em sua produção o impedira de perceber que 

estava sendo observado. Após essa aula em especial, uma mudança de postura ocorreu, 

a participação de Pedro nas atividades passaram a ser cada vez mais constantes, sua 

confiança e sua vontade de colocar sua opinião, suas ideias e as tentativas de realizar as 

atividades propostas mudaram sua forma de interagir com os demais colegas de turma e 

aos poucos o tornaram mais aberto às novidades, apesar de ser ainda muito tímido e 

inseguro. 
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No desenho passou a buscar uma forma de expressão, seu interesse e sua técnica 

cada vez mais apurada e de estilo bastante próprio o tornaram referência entre os 

colegas de sala, que passaram a admirar suas produções e elogiar para os demais os 

desenhos que fazia. 

Por volta da metade do ano, nas proximidades da escola, uma ONG passou a 

oferecer aulas de teatro, as quais passou a frequentar. Segundo relatos de seus colegas 

de teatro e de seu diretor, a sensibilidade de Pedro para o teatro, sua disponibilidade 

para o jogo teatral e sua capacidade de criar e improvisar foram muito destacadas. 

Discussões  

O que seria criatividade? Criatividade e inteligência são a mesma coisa? 

Criatividade se ensina? Segundo Alencar (2003) “(...) predomina entre professores uma 

concepção errônea de criatividade, considerando-a um dom, privilégio de poucos, 

presente apenas em grandes artistas, inventores e cientistas (...)” (p ???). Nas 

universidades e nos espaços de formação do professor não há muita oportunidade de se 

estudar a teoria da criatividade ou de se ter contato com disciplinas  que abordem temas 

similares, pois essas não são disciplinas contempladas pelo currículo mínimo, restando 

para muitos desses futuros profissionais o senso comum. De acordo com 

Nachmanovitch (1993) “o conhecimento do processo criativo não substitui a 

criatividade, mas pode evitar que desistamos dela quando os desafios nos parecem 

excessivamente intimidadores (...)”(p. 23). 

Sabe-se, ainda, que todo ser humano apresenta certo grau de habilidades criativas 

e que essas podem ser treinadas e aprimoradas por meio da prática, desde que 

igualmente haja condições ambientais favoráveis. Dessa forma, compreendemos a 

criatividade como um processo que depende da vontade do indivíduo (motivação) e da 

realidade socioambiental para que a produção criativa seja favorecida ou recrudescida  

(Csikzentmihalyi,1996 citado por Alencar,2003). Para que possamos dar andamento ao 

que propusemos como recorte para este artigo e para a pesquisa efetuada para tanto, 

iremos tomar como referencial teórico o conceito de criatividade defendido por 

Winnicott (1975)
2
. Este mesmo autor, ao falar do espaço do brincar, traz-nos como 

                                                           
2
 A pesquisa em questão trabalha com o referencial teórico proposto por Winnicott, não desconsideramos 

a existência e a contribuição de outras definições sobre criatividade. Apenas optamos por dar ênfase a 

perspectiva winnicottiana. 
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articulado a este espaço potencial outro conceito, o viver criativo. Viver criativamente, 

para este autor, advém de uma maternagem suficientemente boa, onde o ser humano se 

dá a partir da presença humana de um outro ser humano. Não existe o humano sem esse 

vínculo corporal e afetivo. Assim, estar vivo é poder ser nutrido física e 

emocionalmente, é poder ser sustentado e poder conviver. Se conseguimos lidar com as 

dificuldades, se aprendemos a suportar dentro de nós as oscilações naturais da vida, não 

seremos somente sobreviventes e sim seres criativos. Para que esse gérmen de 

criatividade seja inserido na nossa vida cotidiana temos de ter um ambiente constante, 

sem grandes sobressaltos, ou seja, a regra do jogo da vida deve ser sempre mantida, fora 

isso viveremos em estado de alerta e incapacitados para aprender significativamente, ou 

seja, de forma original e criativa.  

A partir destas caracteristicas delineadas, a capacidade criativa se coloca sob duas 

perspectivas: uma centrada no indivíduo e outra sociocultural. A compreensão dessa 

dualidade é fundamental para nossa análise, já que não basta a centralidade no individuo 

e em seu fazer criativo sem se considerar a influência ambiental e cultural na 

emergência e desenvolvimento dessa habilidade em maior ou menor grau. A cerca da 

influência socioambiental na criatividade.  Arieti (1976), Schwartz (1992) e Montuori e 

Purser (1995) tem afirmado em suas pesquisas a importância de um ambiente favorável 

para o incentivo e surgimento de produtos criativos. Consideramos o mesmo para o 

ambiente escolar que, dependendo de sua configuração, sua orientação pedagógica e da 

própria prática de seus ensinantes pode ser, em maior ou menor grau, local propenso à 

criatividade. 

Ao focarmos no indivíduo que diz: “Eu não sou criativo!”, esta frase pode ser 

interpretada de diversas maneiras tal como uma justificativa e, principalmente, como 

medo de um possível fracasso. Geralmente, ela aparece quando o sujeito se vê diante de 

um problema e não tem certeza de como resolvê-lo, ou se sua solução foi de fato 

acertada. A insegurança, ao ter sua produção julgada, e a necessidade de se esconder 

atrás da dita falta de criatividade, faz com que o individuo antes mesmo de se expor se 

defenda, escolhendo sua armadura.  

Essa atitude, bastante frequente no ambiente escolar brasileiro, se coloca como  

reflexo da própria sociedade em que  os aprendentes se encontram inseridos, que muitas 
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vezes defende e incentiva a reprodução de padrões e desencoraja o pensamento 

divergente e criativo. 

 

“Brincadeira é coisa de criança?!” 

Segundo Nachmanovitch(1993) “a criança que fomos e ainda somos aprende 

explorando e experimentando, bisbilhotando constantemente em todos os cantos ... Mas, 

mais cedo ou mais tarde, nossas asas são cortadas.”(p.108). O autor nos conduz à ideia 

de que o fazer criativo é algo natural para criança que, frequentemente, é explorado por 

meio da imaginação,da ludicidade e do ato de brincar, mas que,  por inúmeros motivos 

ao longo do tempo,  se vê podado. É o mundo real dos adultos que os molda, para que 

os mesmos cumpram o papel que a sociedade espera.  

 Winnicott (1975) afirma que  “É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a 

criança ou o adulto fruem sua liberdade de criação.”(p.88). Desta forma, percebemos 

que a brincadeira, o ato do brincar como processo criativo é algo que ocorre com 

indivíduos de todas as idades e não apenas com crianças. Este espaço potencial, 

potencial posto transicional, quase unindo mas igualmente separando o mundo real de 

nosso mundo interno é visto por este autor como sendo o nosso , ‘playground interior’. 

É o lugar onde habitamos quando estamos cansados da vida real, lugar da cultura, da 

criação compartilhada e da criação genuína do ser humano. Este espaço comporta o 

brinquedo, a brincadeira e o jogo, instrumentos e movimentos que demonstram a 

existência do mesmo. Diante dessas postulações winnicottianas podemos defender que  

qualquer ambiente onde a diversão e a brincadeira ocorrem há uma possibilidade de 

maior número de reações, respostas, melhora a capacidade de adaptação daqueles que 

nele estão inseridos, e os torna dessa maneira mais flexíveis. É brincando e criando que 

se desenvolve a capacidade de se lidar com um mundo em constante transmutação. Por 

meio da brincadeira aprendemos, pois estabelecemos significado a este aprendizado. 

A dimensão do brincar está intimamente ligada ao aprender, ao ato criativo que 

faz parte do próprio viver. Crio, logo, vivo e, desta maneira, aprendo a partir de minhas 

vivências. Trazer a concepção winnicottiana de viver criativo é de suma importância 

para a educação suas questões merecem ser abordadas nos espaços escolares, pelos 

ensinantes, que podem valorizar em seu quotidiano práticas que valorizem a construção 

de ambientes seguros para uma construção criativa. As mesmas pessoas que afirmam 
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“Eu não sou criativo!”, são aquelas que provavelmente acreditam que  “Brincadeira é 

coisa de criança!”. Tentar desconstruir estas máximas tão reproduzidas em nossa 

sociedade nos parece complicado, pois, percebemos o quão arraigadas estas concepções 

estão presas ao próprio processo de socialização a que os indivíduos são submetidos.  

 

O brincar na escola... 

A própria escola vem ao longo do tempo valorizando práticas que ensinam os 

aprendentes a seguir ordens, modelos, práticas que se distanciam do pensar, a 

valorização da reprodução pela reprodução, e a utilização de certas práticas dentro de 

sala de aula não colaboram para que o potencial criativo desses alunos se desenvolva e 

por vezes estes passam a acreditar que não são criativos ou, na verdade, não lembram 

que podem ser criativos. 

A falta de propostas criativas dentro do ambiente escolar, a atuação meramente 

reprodutora de muitos professores, acabam por impedir que o potencial criador de 

nossos alunos se desenvolva e faz com que ao se depararem com problemas, tenham 

dificuldades claras de desenvolverem soluções criativas para seus impasses. 

Nachmanovitch (1993) afirma que: 

É comum a confusão entre educação e treinamento, que são de fato 

atividades muito diferentes. O objetivo do treinamento é passar uma 

informação específica necessária ao desempenho de uma atividade 

especializada. Educação é a construção da pessoa. “Educar” vem da mesma 

raiz de “eduzir”, que significa extrair ou evocar aquilo que está latente. 

Educar é portanto extrair ou evocar capacidades latentes para compreender e 

viver, e não encher uma pessoa (passiva) de um conhecimento 

preconcebido. A educação nasce de um íntimo relacionamento entre a 

diversão e a expressão. (p.109) 

 

Essa não criatividade e não ludicidade está presente na maioria das áreas de 

conhecimento trabalhadas no ambiente escolar, tem-se ensinado os aprendentes a 

reproduzir conhecimentos, mas esquecemos de ensiná-los a pensar, interpretar e 

construir suas próprias respostas para as questões postas. Um ensinante que não aceita a 

individualidade, sua expressão e principalmente a autoria de pensamento de seu 

aprendente impede o exercício de um pensar criativo saudável dentro e fora da escola.  

Como afirma Rogers (1961) “a aprendizagem significativa é possível se o 

professor for capaz de aceitar o aluno tal como ele é e de compreender os sentimentos 
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que ele manifesta”. (p.149) O autor ainda afirma que a aprendizagem pode ser facilitada 

se o ensinante for congruente, aceite seus próprios sentimentos e desta forma seja 

autêntico. 

Uma postura comprometida e autentica perante a educação, exige uma mudança 

de perspectiva a cerca das práticas de sala de aula, uma mudança de olhar, um olhar 

mais atento às potencialidades a serem desenvolvidas e dos significados a serem 

elaborados. Algo bastante diferente de práticas adotadas, diferente do simplesmente 

saber copiar um conteúdo do quadro, ou copiar respostas de textos trabalhados. A falta 

de contextualização do saber e a promoção e valorização de atividades desprovidas de 

reflexão ao longo do tempo afastam nossos alunos do saber, os excluindo do processo, e 

podendo ser geradores de possíveis problemas de aprendizagem.  

O conceito de Rogers (1961) de aprendizagem significativa, resultado de sua 

abordagem centrada na pessoa, postula que ensinar é aprender, sendo esta uma 

potencialidade natural do ser humano. Uma aprendizagem significativa ocorre quando o 

aprendente percebe que o conteúdo a estudar se relaciona com os próprios objetivos 

pessoais, um conteúdo só será planamente aprendido por nossos alunos quando 

conseguimos fazer com que este passe a ter significado. Uma aprendizagem iniciada por 

uma motivação pessoal é mais durável e leva a auto-realização.  

O autor afirma ainda que a independência, a criatividade e a autoconfiança são 

fatores relevantes no processo de aprendizagem, uma vez que este conduz ao 

desenvolvimento de auto-avaliação e autocrítica. A Educação, portanto, vai além do 

ensinar, instruir ou treinar; ela é um processo no qual é necessário se estimular a 

curiosidade, desenvolver a autonomia crítica e criativa do aprendente. 

A construção de uma aprendizagem significativa no ambiente escolar tem na 

figura do ensinante papel decisivo, já que como afirma Reibnitz (2003): 

O professor é aquele que facilita esse processo; ele é um criador de 

oportunidades para as situações de aprendizagem, um oportunizador das 

experiências intensas e adequadas, capazes de despertar no aluno a 

motivação para a pergunta, para uma atitude investigativa que busque 

soluções e que fundamente sua intervenção na realidade.(p.440) 

 

O ensinante criador é aquele que compreende seu lugar no processo e que atua de 

forma a propiciar, durante o seu desenrolar, situações de aprendizagem que leve em 

consideração os objetivos a serem atingidos e os sujeitos participantes. A criatividade 
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está em saber se adaptar a diferentes realidades, a refazer sua prática constantemente 

para trazer o aprendente para dentro do processo. É compreender o educar não como 

uma ação de parte de cima para baixo, do professor para o aluno, mas como uma troca, 

na qual frequentemente, os papéis podem ser trocados, sem que para tal a aprendizagem 

seja comprometida. 

Não ser criativo no ambiente é escolar é ignorar tudo isso, é estar alheio ao que se 

encontra a sua volta, é ignorar o outro e se fechar em sua torre de marfim do saber. É ser 

resistente a novas soluções para os problemas diários encontrados em sala de aula. É 

não valorizar a autoria de pensamento de seus alunos e incentivar a reprodução de 

modelos, de repostas prontas, de verdades totalmente descontextualizadas. É não buscar 

dar significado ao aprendizado que maneira que este se distancie e por vezes acabe se 

perdendo. 

Dessa maneira, é preciso valorizar a formação de ensinantes que compreendam a 

importância de um ambiente escolar que valorize a criatividade e a ludicidade como 

ferramentas reais de aprendizagem e não somente como atividades ligadas ao lazer e ao 

fazer descompromissado, mas como meios de se promover um fazer mais dinâmico, 

vivo e significativo para todos os atores. 

Através da construção de um ambiente escolar lúdico, no qual o fazer criativo seja 

a base para a compreensão de mundo e para a atribuição de significados reais para o que 

se é ensinado possa se chegar à compreensão de um ser criativo, um indivíduo 

estimulado a produzir sem medo de errar ou de ser julgado. Deste modo, teremos 

aprendentes e ensinantes verdadeiramente capazes de explorar suas potencialidades e 

capazes de construir juntos. 

O tema ludicidade e educação vem sendo tratado por diversos autores, mas no que 

tange as práticas desenvolvidas em sala de aula, ainda notamos um grande abismo entre 

teoria e prática. Segundo Chateau citado por Almeida (2007), “a escola deve se apoiar 

no jogo e tornar o comportamento lúdico como modelo no comportamento escolar” 

(p.45). Desta forma, a utilização do fazer lúdico estaria ligado ao fazer pedagógico, 

desenvolvendo e estimulando habilidades e competências, além de preparar o ambiente 

para novas aprendizagens. 
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Conclusão 

O relato de experiência apresentado nos coloca a dimensão da criatividade por 

algumas perspectivas. A primeira, a do aprendente que se encontra, por estar retido no 

seu processo de aprendizagem , acreditando que assim esta posto não ser um sujeito 

criativo, inovador ou capaz de solucionar os problemas a eles propostos.  

Em segundo lugar, temos a postura do ensinante que busca, no redirecionamento 

de suas práticas de sala de aula, uma maneira de construir um ambiente favorável no 

qual os aprendentes sejam estimulados a criar e, desta forma, vivenciar situações de 

aprendizado. Por fim temos a relação aprendente-ensinante estabelecida entre as duas 

pesquisadoras em questão, que direciona a uma revisão de práticas da segunda 

pesquisadora, aprendente-ensinante, de forma a explorar o viver criativo e a valorização 

de autoria de pensamento em seus aprendentes. 

A tríade ensinante-aprendente-ensinante se coloca como a propiciadora de novas 

situações de aprendizagem estabelecidas a partir de uma constante ressignificação de 

práticas e da construção de um espaço propício para o brincar, nos quais ambos podem 

ser criativos. Ao nosso ver, o espaço da Academia deve sempre se abrir para discussões 

de todas as instancias que nela interagem. Foi o caso desta pesquisa aqui relatada. A 

professora universitária abriu-se para ser aprendente de outra professora, sua mestranda. 

Ao abrir-se para o novo que iniciava seu percurso dentro do LUPEA a figura de 

ensinante dá lugar a de aprendente. Não seria esse o movimento esperado por todos em 

um processo de ensino-aprendizagem, principalmente quando temos diante de nós 

entraves ou barreiras na aprendizagem formal? Não é este o lugar da aprendizagem, 

quando um ensinante vira aprendente e vice-versa, fazendo uma reverencia e uma 

referencia àquele que chega com um saber e com um relato novo mesmo que já 

conhecido pelas teorias estudadas? 

Muitas vezes reclamamos que nossos alunos não sabem pensar, não conseguem 

desenvolver respostas próprias para questões simples, não relacionam conteúdos com 

situações cotidianas, mas esquecemos que dentro de suas realidades sociais, familiares e 

também escolares eles não foram estimulados adequadamente a isto. A dimensão sócio-

histórica influencia o processo de aprendizagem e, muitas vezes, a forma como os 

aprendentes e também os ensinantes percebem este processo, os papéis que ‘devem’ 

representar, a maneira como devem agir, o que o meio espera delas.  
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Na atual conjuntura brasileira, a escola é um dos poucos lugares em que muitos 

tem a oportunidade de estabelecer contato, com: a leitura, a escrita e no qual se vêm 

impulsionados a produzir. Desta maneira, retornamos à situação apresentada no início 

de nossa reflexão. Como nossos alunos terão consciência de seu potencial criador se não 

lhes ensinaram a explorar esta capacidade? Se nunca lhes falaram que ter ideias e levá-

las adiante é possível? Como podemos querer que nossos alunos sejam criativos se em 

seus cotidianos não temos tempo para ouvi-los? Se desde a mais tenra idade são 

reprimidos? Se cada vez mais cedo deixam de brincar por ‘não terem tempo’ e/ou por 

sofrerem pressões externas que os fazem ter vergonha de criar? Se as asas lhe são 

cortadas para responder a padrões sociais? Por meio dessa reflexão pretendemos 

estimular dentro e fora da sala de aula uma maior preocupação com a questão da 

criatividade e com ações pedagógicas que estimulem e exercitem a produção criativa de 

forma a promover a construção de um ambiente escolar mais democrático e igualitário, 

menos repressor no qual ensinantes e aprendentes estejam motivados a criar! Pois, na 

verdade, quem tem realmente medo de ser criativo, o ensinante ou o aprendente? 
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RESUMEN: Los cambios económicos que estamos viviendo y la implantación de planes 

de estudio adaptados al Espacio Europeo, nos ofrece un marco idílico para el 

replanteamiento de la formación inicial del profesorado. Esta necesita nuevas orientaciones 

que ayuden al futuro profesional a resolver los problemas que se le presentan en el aula y a 

mejorar la eficiencia de sus tareas. Es el momento de intentar una nueva manera de formar 

a los futuros profesores. Con este artículo pretendemos proponer algunas características 

sobre el tipo de pensamiento que los planes de formación inicial de magisterio deberían 

desarrollar. Así como, puntos de fusión y ebullición ácidos, que ayuden a una 

concienciación crítica y a un análisis de la praxis existente que elimine la creación 

constante de sujetos que se conviertan en "Another Brick In The Wall". La sociedad del 

conocimiento solicita una adaptación de la escuela, y por ende, de los profesores. 

Necesitamos profesores como intelectuales transformativos (Giroux, 1990), que sepan que 

la escuela ya no es la única fuente de transmisión de conocimientos. Por ello, los docentes 

se deben de dar cuenta de que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ajustarse a las 

nuevas modificaciones que acaecen en la sociedad. Es este motivo el que nos lleva a 

repensar la acción docente, y la mejor manera de conseguir este cambio es cimentarnos en 

la base de su desarrollo del conocimiento profesional, es decir, la formación inicial.  

 

 

Introducción 

Cinco legislaciones normativas en menos de tres décadas determinaron la 

formación del profesorado en Galicia; cambios de estructura, cambios en las personas 

que las integran, cambios en la arquitectura de los planes formativos, pero poco más 

cambio del que puede ser percibido por el usuario de a pie, el profesorado de los centros 

educativos. 

Si se les pregunta a algunas de las personas que permanecieron en las estructuras 

de formación desde su creación, hablarán de grandes cambios, de muchas diferencias 

con respeto al punto de creación (muchos de estos pueden ser atribuibles a su propia 

ilusión por la tarea a desarrollar, que como todas las cosas, se va desmoronando con el 

paso del tiempo); pero si se le pregunta al profesorado, sus observaciones apuntarán a la 

oferta formativa, a su diversificación, - con la apertura del canal de formación a través 

de la red-, pero pocos, o casi ninguno reparará en los avatares acaecidos en las 

estructuras de formación y en las concepciones teóricas que dieron lugar a esa oferta. 

He aquí uno de los errores más habituales, que no es otro que centrar los debates en los 
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discursos, en las denominaciones, en los ámbitos, y no en quién va a ser usuario del que 

se regula en las normas y en la finalidad de las mismas.  

Supuestamente, cada vez que se da un cambio normativo, es con la finalidad de 

una mejor prestación de servicio, pero desafortunadamente, los usuarios, el profesorado, 

tan sólo percibieron los cambios lógicos derivados de la modernización acaecida en este 

período y por una adaptación a los tiempos actuales. 

Paralelamente a lo ocurrido en los centros educativos, los cambios normativos 

supusieron cambios de nomenclatura, la introducción de nuevas figuras, una mayor 

burocratización, más control centralizado, más irradiación/presión por parte de la 

administración a cara descubierta a los centros, pero en pocos casos se consiguió el 

objetivo pretendido: el cambio de la escuela y el cambio de los docentes, en definitiva, 

el avance educativo. No hay equilibrio o correspondencia entre las inversiones hechas y 

los resultados conseguidos.  

Treinta años después, a pesar de que en todas las investigaciones y documentos de 

referencia se habla de la importancia de la formación del profesorado para el avance 

educativo, esta sigue sin conseguir su objetivo. 

Esto nos lleva a una reflexión que se tratará de exponer al largo del trabajo que 

aquí se presenta, y que toma como pretexto el análisis de la formación del profesorado. 

 

Objetivos 

- Conocer los factores desencadenantes de una buena formación del profesorado. 

- Investigar sobre la adecuación del profesorado a las necesidades derivadas de 

la sociedad del conocimiento.  

- Reconocer de manera fehaciente qué modelo docente debe de ser el adecuado 

en el contexto actual gallego. 

- Realizar una síntesis de literatura especializada que nos ayude en la 

aprehensión de conocimientos básicos para nuestro desarrollo profesional, que 

pueda ser trasladado a organizaciones que connoten una permuta en la 

formación del profesorado. 

 

Método 

Este trabajo está basado en una metodología cualitativa, centrándonos en el 

método denominado revisión documental, por lo que estaremos centrándonos en un 

diseño no experimental descriptivo. Esto nos indica que no poseemos una muestra ni 
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una población determinada, sino que va a ser la bibliografía inherente a la temática 

nuestro objeto de estudio. La revisión bibliográfica y documental constituye uno de los 

principales pilares en los que se sustenta la investigación educativa. La elaboración del 

marco teórico a partir de la revisión documental resulta imprescindible, ya que, 

fundamentalmente, nos permite delimitar con mayor precisión nuestro objeto de estudio 

y constatar el estado de la cuestión. Del mismo modo, esta revisión de la literatura 

permite al investigador establecer la importancia del estudio que pretende desarrollar y, 

posteriormente, comparar sus resultados con los de otros estudios similares. 

Evidentemente, antes de iniciar la revisión bibliográfica, debemos tener una idea 

aproximada sobre el tópico que pretendemos trabajar. Existen varias estrategias que nos 

pueden ayudar en esta delimitación inicial del tema de estudio. Una de ellas es formular 

un título tentativo (working title) o una breve pregunta sobre el tema de estudio y 

algunas palabras clave que utilizaremos en la búsqueda bibliográfica. Amador (1998) 

considera que el proceso de revisión documental comprende tres etapas: consulta 

documental, contraste de la información y análisis histórico del problema. 

 

La formación del profesorado en Galicia 

La formación del profesorado en Galicia, al igual que en otras muchas 

comunidades autónomas y en el ámbito del Ministerio de Educación, es una historia que 

se va construyendo en el tiempo, tratando de adaptarse a las necesidades que van 

surgiendo, -fruto de las demandas del propio sistema educativo, de la administración, de 

la sociedad y del profesorado-, y que como sucede en casi toda la legislación educativa, 

se van produciendo modificaciones sobre normas superiores, y añadidos sobre otras de 

igual o inferior rango, creando estructuras y figuras para poner en marcha y atender 

nuevos programas, de tal manera que a veces se producen solapamientos, discrepancias 

de interpretación de la formación y del asesoramiento ya que luego, en algunos casos, 

no hay relación entre ellos, a pesar de que intervienen en la misma zona geográfica, o 

con incluso un colectivo docente, algo que tiene un incidente muy negativo en los 

efectos esperados/deseados de la formación diseñada. 

Son muchos los estudios e investigaciones que han analizado en profundidad la 

formación del profesorado en Galicia, sus estructuras, personal al servicio de las 

mismas, así como planes y actuaciones a desarrollar. En la literatura especializada, se 

tiene dicho mucho sobre el enfoque de la formación, los modelos a los que da respuesta, 

los porcentajes de participación, en una o en otra actividad, las ventajas e 
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inconvenientes de las modalidades formativas y de los planes en los que se concretan, 

pero en pocos casos se analiza por qué llegamos a la situación actual en la que surgen 

ofertas de diversos ámbitos (mismo dentro de la propia administración educativa) con 

las que bombardean al profesorado, con propuestas no coherentes entre sí, en ocasiones 

incluso discrepantes.  

Con tal motivo, precisamos, en primer lugar, hacer una revisión del devenir de la 

formación en Galicia, de sus principios, de los planes, así como de las estructuras y de 

las figuras que se fueron creando para su ejecución, -de las que siempre quedan efectos 

residuales que pervierten de partida cualquier nueva acción, para sucesivamente 

centrarnos ya en la actualidad. 

Este trabajo se articula en la búsqueda de la discrepancia, en el solapamiento y en 

la infrautilización o mal uso de los recursos de la formación, como uno de los motivos 

del discreto éxito de la ingente cantidad de recursos económicos y humanos invertidos 

en la formación del profesorado. 

Un gran número de investigadores de grande prestigio en el campo de la 

formación del profesorado centraron sus esfuerzos en la indagación de la relación entre 

formación y avance educativo, y a la vista de los desalentadores resultados (en 

correspondencia con la inversión y con las expectativas) se lo atribuyen a la dificultad 

en la transferencia e implementación  de los saber adquiridos a través de las distintas 

actividades de actualización. 

Nosotros tenemos una particular opinión al respeto, basada en percepciones y 

experiencias personales; algunas de ellas las desarrollaremos en este trabajo, y otras, de 

ser consideradas de interés, podrían ser objeto de análisis en muchos otros artículos. En 

cualquier caso, apuntaremos las siguientes cuestiones: 

1. Al igual que los niños/as en la escuela, los docentes no podemos recibir 

mensajes contradictorios en nuestra formación reglada con respeto a la 

concepción de la escuela, de la infancia, de la tarea docente, y de las 

tecnologías, fruto de enfoques conceptuales y metodológicos diferentes 

(mismo antagónicos). Estas contradicciones las atribuimos la: 

a. A La falta de traslación a la práctica formativa de los discursos 

teóricos presentes en las legislaciones normativas, y en un orden 

superior, en las leyes educativas. 

b. A La carencial formación inicial específica de las personas encargadas 

del diseño, implementación y ejecución de la formación; formación 
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homogeneizadora de concepciones que impida que primen sus 

creencias personales sobre la tarea a desarrollar. 

c. Al oportunismo –y escaso interés formativo- de determinadas acciones 

y temáticas. 

d. A la existencia dentro de la administración de múltiples focos de 

propuestas de formación, con intereses y finalidades que van más allá 

de la formación del profesorado. 

e. A la intromisión de diferentes figuras y programas que entran en el 

terreno de formación con discursos no coherentes entre sí. 

f. A la volatilidad de los Planes Anuales de Formación del Profesorado, 

que se realizan más en la búsqueda de la originalidad que de su 

funcionalidad. Este tipo de oferta no puede/debe cambiarse cada año, 

cuando tan sólo fue acogido por un pequeño porcentaje del 

profesorado. Esto provoca que un docente pueda asistir reiteradamente 

a lo largo de varios años a una actividad con un título diferente, pero 

con unos contenidos similares. 

g. A la selección de los ponentes y expertos en las actividades de 

formación del profesorado, entre los que existe una gran variedad, pero 

casi son un grupo cerrado entre los que se encuentran los que a modo 

de comodín, con incluso un discurso abordan contenidos muy 

diferentes, o aquellos que son llamados como última alternativa por 

temor a un cumplimiento de la planificación de la actividad, cuando en 

muchos casos, su experiencia no se ajusta al contenido a transmitir, 

pervirtiendo de este modo tanto el diseño de la actividad como la 

detección de necesidades que da pie a la misma. 

h. A la reiteración de los mismos esquemas en modalidades de formación 

diferentes, convirtiendo los Grupos de Trabajo en cursos, los cursos en 

encuentros, o los Proyectos de Formación en Centro en Seminarios 

Permanentes.  

2. La homologación y financiamiento de actividades formativas dirigidas al 

profesorado promovidas por organismos o instituciones que son más lasas en 

el cumplimiento de requisitos y objetivos formativos por no ser esta su 

finalidad prioritaria. 
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3. A la perversión de la formación, computando en los concursos oposición para 

el ingreso en el cuerpo y teniendo una conversión económica en el caso de los 

sexenios. 

4. A la falta de planificación de la formación en base a las competencias que 

deben poseer los docentes de las distintas etapas formativas, estableciendo 

itinerarios que se desagreguen en módulos. 

Pretendemos mostrar aquí, que no son los “grandes cambios”, sino la suma de 

muchas “pequeñas acciones” –acertadas o desatinadas-, las que determinan el éxito o 

fracaso de un objetivo: el avance de la competencia docente, el avance de la escuela. 

Son innumerables los estudios e investigaciones que se han centrado en la 

formación del profesorado, casi siempre desde una única óptica u objeto de análisis –los 

asesores, los planes, las inversiones, el enfoque teórico, etc.- pero no conocemos 

ninguno que haya reparado en las pequeñas cuestiones que inciden en una correcta 

ejecución y traslación al profesorado, y por ende a la escuela.  

Pretendemos mostrar aquí, que más allá, de la concepción discursiva de la 

formación, de los impecables procesos de detección de necesidades y de diseño de la 

oferta formativa, de la pureza en la ejecución, de la evaluación y de la necesaria 

retroalimentación, más allá de eso, hay un ingente número de factores que finalmente 

incidirán en que la formación llegue a quien tiene que llegar, el profesorado, y mude sus 

formas de hacer escuela, de estar y de ser docente. 

 

El modelo de profesorado necesario 

Me gustaría comenzar este apartado citando a Vezub (2007:2) cuando menciona 

que “desde hace un par de décadas la formación docente inicial y el desarrollo 

profesional continuo han sido ubicadas como elementos centrales de los diagnósticos 

educativos, foco de intervención privilegiado de las políticas de reforma y de las 

estrategias destinadas a la elevación de la calidad”. Así, podemos observar que la 

formación inicial y permanente del docente es un aspecto esencial para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende su calidad. Por este principal motivo es 

por lo que se hace tan necesaria la formación continua del profesorado. Esta premisa se 

ve afirmada en artículos como los escritos por Montero (2007): “Asegurar que un 

número suficiente de profesores se mantenga competente y motivado del principio al fin 

de su carrera docente se está convirtiendo en un reclamo insistente para las políticas 

educativas de los países desenvueltos”.  
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Desde esta perspectiva, varios estudios señalan al factor docente como elemento 

clave de la transformación educativa, figura principal de la renovación de los modelos 

de enseñanza (Fullan, 2002). ¿Qué sería de la enseñanza sin la motivación para el 

aprendizaje de su principal actor en el sistema educativo? Cada vez que nos acercamos 

al concepto de formación permanente del profesorado nos preguntamos ¿por qué 

muchos profesores siguen propugnando un método de enseñanza basado en los pilares 

educativos de hace un siglo?, ¿acaso se le permite a un médico utilizar las herramientas 

o los métodos de las operaciones quirúrgicas del siglo XIX? La calidad de la educación 

no solo reside en darles recursos a los maestros, sino que es mucho más; y es aquí 

donde juega un papel muy importante la formación permanente. 

Por otro lado, como bien recoge Vezub (2007:3): “Si se habla por ejemplo de la 

necesidad de incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) a los procesos de enseñanza, es probable que los gobiernos equipen a las escuelas 

y reformen el currículum. Pero inmediatamente caerán en la cuenta de que es necesario 

capacitar a los docentes para que utilicen las TICs en sus clases. De lo contrario el 

intento fracasará”. No sólo estamos hablando de una formación permanente por 

motivación intrínseca, sino que la sociedad, con sus continuos cambios, debe de exigir 

al profesorado una adecuación. Como ha señalado Fullan (2002) con ironía: “la 

formación del profesorado tiene el honor de ser, al mismo tiempo el problema más 

grave y la mejor solución en educación”. Por estos dos motivos, tenemos que tener en 

cuenta una continua reconstrucción de la figura del profesorado en varios ámbitos, que 

García Llamas (1998) resume en tres cualidades básicas exigibles al profesorado:  

• Campo cognoscitivo, que implica una preparación científica adecuada en los 

diferentes campos unidos a la especialidad del docente. 

• Estrategias docentes adecuadas para favorecer la transmisión de esos 

conocimientos (orientación y organización); ello implica una flexibilidad mental y 

la capacidad para resolver problemas. 

• Capacidad socio-afectiva de relación y comunicación con las personas que 

configuran la comunidad educativa: compañeros de profesión, padres y alumnos.  

Subyace así la idea de dar preeminencia a estilos de enseñanza progresistas de 

corte individualizador, socializador, creativo, asociativo, cognoscitivo, participativo que 

tengan en cuenta la integración a la praxis educativa del contexto natural y social donde 

la escuela está inserta. La evolución del pensamiento acerca de lo que debe ser la 

actuación docente les lleva a la necesidad de enseñar de manera en la que ellos nunca 
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fueron instruidos. Asimismo, cambian los requerimientos profesionales las condiciones 

de trabajo y se diversifican y amplían las tareas: pasa a ser guía, planificador, a efectuar 

un trabajo colaborativo, a adquirir nuevas destrezas y compromisos y a estar en 

permanente formación. Todo ello va a conducir a la aparición de tensiones, 

contradicciones, inseguridad, dadas las dificultades didácticas que le suponen el asumir 

estos desafíos y por carecer de referencias para el desarrollo de su trabajo. Proponemos 

de esta manera un cambio cualitativo en cómo formar a los docentes, tanto en el 

contenido impartido como en la metodología empleada. Ya no nos basta con hilos 

discursivos sobre una determinada temática que le transmitan contenidos al futuro 

docente, sino que propugnamos actividades reflexivas, donde los propios estudiantes se 

pregunten cómo resolver problemas de la vida real del aula, así como se cuestionen 

aspectos como el grado de afectividad que tomarían en cada situación, cómo aplicarían 

su autoridad, etc. 

En cuanto a los contenidos, queremos resaltar la importancia de la Programación 

NeuroLingüística (PNL), ya que esta puede ser un instrumento clave para que los 

profesores no sean los que les impongan los contenidos a los alumnos, sino que sean 

estos quien se pregunten el porqué de las cosas, realizando un aprendizaje basado en un 

constructivismo autopoiético que parta del paradigma epistemológico de la complejidad 

de Morin (1990). Esto sería perfectamente concordante con el aprendizaje basado en 

problemas (ABP), que es la metodología que nosotros adoptamos, ya que es una 

metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los 

alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor. 

Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la 

materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos 

contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes 

adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, 

sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. 

Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de 

los nuevos conocimientos”. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son 

los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 

Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias. Entre 

ellas, de Miguel (2005) destaca: 

• Resolución de problemas 
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• Toma de decisiones 

• Trabajo en equipo 

• Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información) 

• Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia… 

En referencia a la PNL, según González (1996) es un meta-modelo que va más 

allá de una simple comunicación. Este meta-modelo adopta como una de sus estrategias 

preguntas claves para averiguar qué significan las palabras para las personas. Se centra 

en la estructura de la experiencia, más que en el contenido de ello se presenta como un 

estudio del “cómo” de las experiencias de cada quien, el estudio del modelo subjetivo 

de las personas y de las formas como se estructura la experiencia subjetiva, y se 

comunica a otros mediante el lenguaje. Esto permite al mismo tiempo que la conducta 

sea concebida como consecuencia o resultado de complejos procesamientos 

neurofisiológicos de la información percibida por los órganos sensoriales. 

Procesamientos que son representados, ordenados y sistematizados en modelos y 

estrategias, a través de sistemas de comunicación como el lenguaje. Sistemas que tienen 

componentes que hacen posible la experiencia y pueden ser intencionalmente 

organizados y “programados” para alcanzar ciertos propósitos. 

 

El ideal cultural: aprendiendo a colaborar y colaborar aprendiendo. 

Hoy en día, por las dinámicas complejas que tienen las escuelas, nos vemos en la 

necesidad de buscar nuevas formas de trabajo entre los maestros, que no solamente 

cambien las relaciones interpersonales, sino que además permitan que el trabajo se 

vuelva algo agradable para todos. Sobre este hecho, podemos afirmar que para 

conseguir la tan ansiada calidad de la educación, debemos de primero crear el ambiente 

propicio para que su semilla pueda germinar. Los niños que se desarrollen en este clima 

además de sentirse adaptados a un medio propicio para el aprendizaje, pueden tener 

modelos que estén apegados a la significatividad del aprendizaje. 

Trabajar de forma colegiada implica lograr reunir a los actores del proceso 

pedagógico, y generar espacios de reflexión sobre la propia práctica. Como grupo, 

consideramos que no hay mayor aprendizaje que el que determina la propia práctica y el 

compartir las experiencias con los colegas. “En la época que vive nuestra profesión, en 

donde los requerimientos son cada vez mayores y en donde las presiones sociales 

aumentan, esto se transforma en un motor para desarrollar nuevas ideas, propuestas, 
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resolver problemas, pero básicamente enriquecer el trabajo y el compromiso que 

tenemos con los niños que estamos educando” (Robustelli, 1998).  

Debemos de dar respuesta a esta presión social, ya que es lo necesario para 

nuestra profesión. Al igual que el resto de profesiones, los maestros también debemos 

de aspirar a mejorar en la enseñanza y estar actualizados en las corrientes 

psicopedagógicas. ¿Acaso nos imaginamos un médico que siga operando a sus 

pacientes con los medios y las técnicas de hace veinte años? Nosotros, como colectivo 

de maestros debemos de rendir culto a la actualización y a la mejora, al igual que el 

resto de profesiones, puesto que la enseñanza es tan importante (o incluso más) como la 

medicina u otras ciencias. 

Bajo esta concepción, debemos de tener presente que la colaboración es algo 

necesario en nuestras aulas, algo que deberíamos perseguir a toda costa, algo que nos 

mejoraría a nosotros como personas y al colectivo de magisterio. Para conseguir esta 

colaboración debemos reunir las siguientes características:  

- Todos sus miembros deben de tener un concepto común del sentido de la 

educación, guiarse por los mismos objetivos y perseguir el éxito de la 

institución. 

- Orientarse hacia la meta de favorecer el aprendizaje del alumnado, poniendo 

los medios para evitar su fracaso que, de producirse, se ve cómo fracaso 

compartido. 

- Primarse la participación, entendida como aportación del esfuerzo personal 

para la mejora del centro, por encima de los intereses personales. 

- Basarse en la colaboración entre iguales, en todos los niveles, en la convicción 

de que se aprende más colaborando que compitiendo. 

- Basar sus decisiones en el acuerdo compartido, en el consenso. 

- Promover una organización flexible, capaz de tolerar las diferencias y de evitar 

la imposición de métodos que ahoguen el desarrollo individual y la creatividad 

 

Conclusiones 

Nuestras sociedades están envueltas en un complicado proceso de transformación. 

Una transformación no planificada que está afectando a la forma cómo nos 

organizamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, y cómo aprendemos. Estos 

cambios tienen un reflejo visible en la escuela como institución encargada de formar a 

los nuevos ciudadanos (Marcelo, 2002:27). Actualmente, las fuentes de información a 
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las que pueden acceder nuestros alumnos son mucho mayores, no solo tiene este papel 

la escuela. Fuentes de información que, aportadas por las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, están haciendo necesario un replanteo de las funciones 

que  tradicionalmente se han venido asignando a las escuelas y a los profesionales que 

en ella trabajan: los profesores y profesoras. 

La formación de nuestros ciudadanos es lo que determina muchas veces el valor 

de las sociedades  actuales, así como de la  capacidad de innovación y emprendimiento 

que éstos posean. Pero los conocimientos, en nuestros días, tienen fecha de caducidad y 

ello nos obliga ahora más que nunca a establecer  garantías formales e informales para 

que los ciudadanos y profesionales actualicen  constantemente su competencia 

(Marcelo, 2002: 28). Hemos entrado en una sociedad que exige de los profesionales una 

permanente actividad de formación y aprendizaje, lo que nos lleva a sinfín de preguntas 

con una respuesta aún demasiado vaga y poco concisa: ¿Cómo debemos repensar el 

trabajo del profesor en estas nuevas circunstancias?, ¿Qué contenidos de formación de 

los profesores son los correctos?, ¿Cómo adecuamos los conocimientos y las actitudes 

del profesorado para dar respuesta y aprovechar las nuevas oportunidades que la 

sociedad de la información nos ofrece?, ¿Cómo conseguimos esos deseados 

profesionales transformativos? 

Las anteriores preguntas configuran todo un programa de preocupaciones que está 

llevando a  muchos académicos, profesionales, investigadores, docentes, etc. a pensar en 

que la escuela tiene que dar respuesta pronta a los desafíos que se le avecinan. 

Respuestas que van directamente relacionadas con la capacidad de ofrecer la mejor 

educación para todos los alumnos. Hacer de nuestras escuelas espacios en los que nos 

sólo se enseña sino  en los que los profesores aprenden, representa el gran giro que 

necesitamos. Esta formación debe de ir dirigida a asegurar un aprendizaje de calidad en 

nuestros alumnos, comprometida con la innovación y la actualización, que supere el 

tradicional aislamiento que caracteriza a la profesión docente. Una formación que 

consolide un tejido profesional a través del uso de las redes de profesores y escuelas y 

que facilite el aprendizaje flexible e informal. Una formación en definitiva que 

contribuya a reprofesionalizar la docencia frente a aquellos que pretenden simplificar la 

complejidad del acto de enseñar (Marcelo, 2002:29). 
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RESUMEN: Desde siempre, pero con más intensidad en los últimos años y en la 

actualidad, la formación de los orientadores ha sido una constante preocupación y objeto de 

análisis y estudio a nivel nacional, constituyendo también una línea de investigación 

preferente a nivel europeo. En un intento de unificar una propuesta formativa curricular 

única y válida para todos los países, se ha implantado el Espacio Europeo de Educación 

Superior, donde determinados grados y másteres ofrecen la formación inicial para capacitar 

a estos profesionales y habilitarlos para la profesión. En la presente comunicación, se 

pretende analizar  la formación inicial de los orientadores en el contexto de la comunidad 

autónoma gallega desde una perspectiva longitudinal en el tiempo, partiendo del modelo 

antiguo (planes de estudio en proceso de extinción), hasta el modelo actual (planes de 

estudio adaptados al EEES); abriendo una propuesta de trabajo futura, con un análisis 

similar y complementario de las acciones formativas para la formación continua de estos 

profesionales, teniendo en cuenta las líneas de acción prioritarias que se le exigen y las 

necesidades de formación que demandan. 

 

 

Introducción 

La rápida y profunda transformación que en todos los órdenes, ámbitos y 

contextos viene experimentando la sociedad en las dos últimas décadas, demanda 

necesariamente y con urgencia, la formación de profesionales más cualificados. Desde 

esta perspectiva, la universidad, primera responsable de la formación científica de los 

profesionales de la educación y la orientación, se siente obligada a das respuesta a esta 

exigencia social, proporcionando una capacitación específica para intervenir. 

Después de reformas sucesivas en el sistema educativo español, parece que la 

formación del profesorado, tanto inicial como permanente, y en concreto, la de los 

profesionales de la orientación, sigue siendo una asignatura pendiente. La puesta en 

marcha del Espacio Europeo de Educación Superior ha sido entendida como un atisbo 

de esperanza para garantizar la adquisición de competencias necesarias para ejercer una 

formación en el contexto y con los fines que se desarrollan en la actualidad.  
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La formación, considerada por la normativa vigente como un factor de calidad y 

de mejora de la práctica educativa y por extensión, orientadora, es un derecho y un 

deber del profesorado y constituye una responsabilidad de las administraciones 

educativas a través de sus servicios de formación: la universidad y los centros del 

profesorado, básicamente (Lledó, 2007).  

La formación inicial tiene como finalidad garantizar un adecuado desempeño 

profesional una vez que se accede al puesto de trabajo; y la formación permanente la de 

mejorar la práctica profesional, una vez que se está desarrollando, en definitiva, mejorar 

las competencias profesionales para desempeñar de forma más eficaz las funciones 

asignadas. 

La concepción del orientador como agente activo implica vincular su formación 

inicial y continua con su desarrollo personal, social y laboral (Sobrado, 2012). El 

desarrollo profesional de los orientadores debe integrar procesos y actividades que 

sirvan para mejorar las habilidades, actitudes y capacidades en sus roles pedagógicos. 

En la actualidad, diferentes estudios exploran las necesidades de formación que 

demandan con más frecuencia los profesionales de la orientación, de acuerdo con 

competencias que se perciben como necesarias tras un análisis de contexto. Las 

aportaciones resultan muy interesantes y sirven como pauta para la evaluación de la 

formación que reciben, así como para mejorar los contenidos de la misma y dar así 

respuesta a las necesidades y demandas planteadas. 

Formación: Conceptualización y modelos 

Las preocupaciones constantes por la profesión orientadora se vinculan 

históricamente con la formación inicial de los profesionales de la orientación y han 

presentado una reflexión permanente para los investigadores de esta temática (Álvarez 

Rojo y Romero, 2007) 

No es fácil establecer cuál ha de ser la formación de los profesionales de la 

orientación ni cuáles son las competencias necesarias para el desempeño de este rol. 

Desde la LOGSE (1990), los orientadores pasan a considerarse agentes de cambio en el 

sistema educativo, lo que les supone una constante evolución profesional. Este 

dinamismo inherente a la profesión, paralelo a los grandes cambios sociales que se están 

produciendo, ha encontrado tradicionalmente dificultades para implementarse, pero en 

la actualidad, una de los mayores obstáculos  para el correcto desempeño de la 
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profesión, es la falta de definición unánime de un perfil profesional y la asignación a 

estos profesionales de un ingente número de funciones (Luque, 2005).  

Por otro lado, la diferente procedencia formativa de los profesionales que van a 

dedicarse a la orientación, no deja de ser una dificultad a la hora de unificar cuales han 

de ser los  requisitos de formación y las destrezas que deben incorporar a su desempeño 

profesional. En este punto es necesario indicar que, cada vez con más frecuencia, se 

están dando iniciativas que buscan el diseño de una formación común. Ésta  incluiría los 

aportes teóricos y técnicos más tradicionales de corte terapéutico, al tiempo que 

incorporaría presupuestos de nuevos modelos que trabajan sobre variables contextuales 

para la prevención de dificultades.  

Para hablar de los aprendizajes necesarios para realizar una tarea compleja, en la 

actualidad se habla de competencias. Son capacidades dinámicas que no se agotan en si 

mismas y que siguen perfeccionándose y construyéndose a través del tiempo y a través 

de la práctica (Sarramona, 2004), según esto, la competencia profesional viene a ser una 

capacidad de acción integrada, siempre en construcción.  

El perfil profesional de la orientación educativa nos viene dado por el modelo de 

intervención que se tome como referencia para desempeñar la acción orientadora. Desde 

un modelo de counseling centrado en el problema, el perfil derivaría de las 

competencias necesarias para realizar tareas de evaluación psicopedagógica, diagnóstico 

y entrevista; mientras que para un modelo de intervención por programas, girará en 

torno a la adquisición y desarrollo de competencias para dinamizar y formar equipos de 

profesores, diseñar programas, etc. 

En cualquier caso, el concepto de competencia incluye un saber práctico y 

estratégico.  

En el ámbito de la orientación, la Asamblea General de la asociación Internacional 

de Orientación Educativa y Profesional (AIOEP), celebrada en Berna el 4 de septiembre 

de 2004, aprobó un documento donde se establecen las competencias internacionales 

relativas a los profesionales de la orientación y de la educación y exigibles para su 

reconocimiento internacional. En él se recogen una serie de competencias centrales o 

generales y se desarrollan hasta diez tipos de competencias especializadas. El 

documento sostiene que la diferencia entre competencias generales y competencias 

específicas, tiene sentido desde el momento en que se considera que las primeras son 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2460



más flexibles y genéricas, adaptables a distintas situaciones y transferibles a contextos 

amplios. 

Entre las competencias generales se encuentran las que se refieren a la 

responsabilidad profesional y el comportamiento ético, el desarrollo del cliente, el 

respeto y la sensibilidad hacia la diversidad cultual, el autoconocimiento, la formación 

permanente en teoría y práctica, la investigación en el trabajo y las habilidades para la 

cooperación. Mientras que en el bloque de competencias específicas se recogen aquellas 

que se refieren al diagnóstico, la orientación educativa, el desarrollo de la carrera, 

información, consulta, desarrollo de programas… 

La carencia de un modelo único referido a la formación y desarrollo profesional 

de los orientadores, se debe quizá a la complejidad de su conceptualización y procesos a 

seguir en lo referente a aglutinar y vertebrar distintos saberes, funciones y 

competencias. En la línea sostenida por Zeichner (1983), Sobrado (2012) añade dos 

modelos a los cuatro ya expuestos en 1996: tradicional, competencial clásico, reflexivo, 

humanístico, sistémico y competencial renovado.  

En la década de los ochenta, cuando el modelo de formación basado en 

competencias estaba en su punto álgido, afloran una serie de críticas que inician un 

debate sobre cuál debería ser el enfoque más adecuado para la formación de los futuros 

orientadores. Paulatinamente, el modelo basado en competencias va dejando paso al 

modelo del orientador como un profesional reflexivo que ha de tomar decisiones de 

diversa índole, pero siempre apoyadas en una comprensión explicativa de por qué actúa 

de cierta manera, por qué utiliza ciertos procedimientos y técnicas, y de qué manera su 

actuación está comprometida con una práctica que encierra tras de sí un compromiso 

ideológico determinado (Santana, 2007). La orientación ha estado tradicionalmente 

interesada por la forma de ofrecer la atención/apoyo más idóneo atendiendo a la 

atención a la diversidad de los alumnos; éste es actualmente considerado uno de lo 

sindicadores más potentes para la mejora de la calidad de la enseñanza.  

La formación de los futuros profesionales de la educación en materia de 

orientación educativa se ve apoyada por la legislación vigente, al hacer referencia a 

dicha orientación como elemento fundamental para la calidad educativa. Consideramos 

que la formación del orientador debe de tener una doble vertiente. Por una parte ha de 

dinamizar y participar en los procesos de formación que se generan en su centro 
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educativo, sobre todo en relación a la acción tutorial o a la atención a la diversidad; pero 

por otra, creemos que es de suma importancia que no descuide el trabajo colaborativo y 

formativo con otros colegas. Según esto, la formación ha de basarse en el trabajo en 

equipo y colaborativo, tener un carácter teórico-técnico-práctico e investigador y 

disponer de un modelo teórico que sirva de referencia a la actividad formativa. Álvarez 

(1997) señala cuatro grandes áreas de formación, con sus respectivos contenidos, que 

deben de contemplar la formación de los profesionales de la orientación:  

- Área de formación actitudinal. 

- Área de formación teórico-práctico. 

- Área de formación técnica y práctica. 

- Área de formación para la investigación. 

Estos contenidos tratarán de integrarse en los diferentes planes de estudio 

conducentes a la obtención del título que capacite para el ejercicio de la profesión 

orientadora. Además, la profesión del orientador admitiría un variado inventario de 

competencias profesionales, todas ellas dependientes de los distintos puestos de trabajo 

y contextos y organización donde se ejerciera. Para acotar dichas competencias es 

imprescindible partir de aquellas más relacionadas con las funciones encomendadas al 

orientador en las diferentes reseñas normativas, tanto las referidas a los Departamentos 

de Orientación como aquellas establecidas para los Equipos de Orientación Específicos. 

 

Método de investigación 

El objeto de la presente comunicación es hacer una revisión de los planes de 

estudio que configuran la formación inicial que habilita para el desempeño de la 

profesión orientadora. El método a seguir consiste en revisar y analizar que titulaciones 

dan acceso a dicha profesión desde la legislación vigente.  

La Universidad de Santiago de Compostela, al igual que el resto de universidades 

autonómicas y estatales, ha implantado de forma progresiva en los últimos años nuevas 

titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. En este marco, la 

orden ECI/3858/2007 de 27 de diciembre, establece los requisitos para la verificación 

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de 

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
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Enseñanzas de Idiomas, en particular, de la especialidad de Orientación Educativa, con 

la carga lectiva que aparece en la tabla I. 
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Tabla I. 

Hasta hace unos años, la especialización para ejercer la docencia en la enseñanza 

secundaria ha venido consistiendo en el Curso de Aptitud Pedagógica. Dicho modelo se 

manifestaba insuficiente y obsoleto, con una formación inadecuada para ejercer la 

profesión docente, por ser demasiado teórica y breve y estar muy alejada de la práctica 

profesional y de los conocimientos y habilidades propias para el ejercicio profesional. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) (2006) pretende facilitar una formación 

pedagógica y didáctica de mayor calidad. El profesor de secundaria ha de adquirir en 

algún momento de su formación inicial las habilidades propias del maestro o educador, 

añadidas a la formación experta en un área curricular concreta que ya se haya adquirido 

 MATERIAS CRÉDITOS 
M

ó
d
u
lo

 G
en

er
al

 

Didáctica, Currículo y Organización Escolar 4.50 

La función tutorial y la Orientación Académica 2.50 

Educación y Lenguas en Galicia 2.00 

Desarrollo Psicológico y aprendizaje escolar 3.50 

Educación, sociedad y política educativa 3.50 

M
ó
d
u
lo

 e
sp

ec
íf

ic
o

 

Diagnóstico y evaluación en educación 4.00 

Trastornos en el desarrollo y dificultades en el 

aprendizaje 
4.00 

Interacción social, aprendizaje y construcción del 

conocimiento 
3.00 

Necesidades educativas y adaptación del 

curriculum 
3.00 

Modelos de orientación e intervención 

psicopedagógica 
3.00 

Orientación profesional 3.00 

Investigación, evaluación e innovación educativa 6.00 

Practicum 1 4.00 

Practicum 2 8.00 

Trabajo Fin de Máster 6.00 

 60.00 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2464



con anterioridad. La reciente orden EDU/3498/2011, modifica la orden referenciada en 

el párrafo anterior, explicitando que en el caso de la orientación educativa, la formación 

recibida permitirá además el desarrollo de nuevas competencias; y que a esta 

especialidad le corresponderá un plan de estudios específico que debe incluir, como 

mínimo, una serie de módulos. 

Así pues, los titulados que deseen ser orientadores en el sistema educativo no 

universitario, habrán de acreditar la especialidad de “orientación educativa” del Máster 

de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 

 

Situación actual de la formación inicial del orientador 

Actualmente, asistimos a una etapa de transición donde conviven diferentes vías 

de acceso para ejercer como orientador.  

Los profesionales que están ya en ejercicio de la profesión, han tenido que 

acreditar la consecución de alguna titulación, actualmente en extinción (Licenciatura en 

Pedagogía,  Psicología, o la Licenciatura en Psicopedagogía, de 2º ciclo). 

Hoy en día, los alumnos que estén cursando una de estas  titulaciones a extinguir, 

si acreditan el título, podrán acceder al Máster de Formación del Profesorado en 

Educación Secundaria. Los titulados en Pedagogía o Psicopedagogía están exentos de la 

realización de dicho Máster.  

Con los nuevos títulos de Grado, el proceso de acceso y admisión al Máster se 

realizará de acuerdo a la normativa vigente (Orden ECI/3858/2997) por especialidades 

en función de la titulación, dado que, por su carácter profesionalizador, se hace 

necesaria la correspondencia entre la titulación que le da acceso al Máster y la 

especialidad elegida. En el caso concreto de la especialidad de orientación educativa, 

tendrán acceso las licenciaturas antes nombradas y los grados de Pedagogía y 

Psicología. Se prevé que para el curso 14-15 se aplique ya la nueva Orden 

EDU/3498/2011, con las correspondientes modificaciones en cuanto a competencias y 

contenidos de las distintas materias de ambos módulos.  

 

Discusión y Conclusiones 

Conscientes de la importancia que la formación tiene en el desarrollo profesional 

de los orientadores, y a la vista de los  numerosos estudios, nacionales y europeos, 
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acerca del tema,  enunciaremos alguna cuestión que, lejos de pretender ser fórmulas 

concluyentes, guiarán el estudio para seguir profundizando en el tema. Por un lado, en 

la formación inicial las repercusiones de las mejoras que los planes inminentes puedan 

aportar al desarrollo profesional; e incluso ampliándolo a una formación permanente 

que complemente y enriquezca la práctica profesional. 

El hecho de añadir una formación previa para acceder al empleo, (que hasta hace 

poco podemos decir que no existía, salvo como requisito para presentarse a unas 

oposiciones), consolida y regula la profesión de los orientadores en el sistema escolar  y 

contribuye a una mayor concreción de las competencias específicas para el ejercicio de 

la profesión. Parece adecuado establecer un modelo de formación que combine la 

planificación por programas de actuación y de servicios, en el que lo fundamental sea la 

intervención psicopedagógica unida a realidades y exigencias de los puestos de trabajo 

para los que se formen los futuros aspirantes. En consecuencia, optamos por un modelo 

de formación especializada para el orientador que, aunque vinculada a la que reciba el 

conjunto de profesores de educación secundaria, particularice y añada las competencias 

propias de su perfil profesional. 

Debido a la importancia que consideramos que tiene la implicación de los 

profesionales en procesos de formación,  parece relevante: 

- La necesidad de reestructurar la formación inicial de los docentes y orientadores. 

- La necesidad de reestructurar los requisitos de acceso al puesto de trabajo de 

docente y orientador, donde se valoren realmente las competencias necesarias 

para el adecuado desempeño de la profesión y además, se tengan en cuenta las 

diferencias en el establecimiento de competencias según las actividades y tareas 

a desempeñar, pues entendemos que no son exactamente si se trata de un 

Departamento de Orientación en un centro Público Integrado (CPI), en un 

Instituto de educación Secundaria (IES), en un Equipo de Orientación Específico 

(EOE),… 

- La necesidad de potenciar un trabajo colaborativo en las actividades y tareas del 

día a día del orientador. 

- La necesidad de que exista una mayor colaboración entre la universidad, los 

Centros de Formación del Profesorado y las asociaciones profesionales, para ser 
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conscientes de las demandas de formación existentes entre los profesionales en 

activo y complementar así la teoría desde la práctica real. 
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RESUMO:Nesta comunicação apresentamos um projeto de doutoramento em curso, 

focado na prática docente da educação profissional de jovens e adultos. Esta é uma 

problemática que emerge das políticas educativas no Brasil. Pois, em função da 

descontinuidade da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, o Decreto nº 5.840/06 instituiu 

o PROEJA, cujo objetivo é ofertar um ensino gratuito e de qualidade às camadas mais 

pobres daquela sociedade. A introdução dessa modalidade de ensino na Rede Federal foi 

realizada visando o aproveitamento das instalações físicas e dos recursos humanos. O 

PROEJA situa importantes desafios, tais como: 1) romper com a educação bancária (Freire, 

2005); 2) proporcionar educação e profissionalização a uma parcela excluída (Moura & 

Henrique, 2007); 3) formar professores para a educação tecnológica (Reis, 2009). No 

IFRN, a implantação do PROEJA foi acompanhada pela oferta de uma especialização 

direcionada ao ensino nessa modalidade. Assim, com este estudo procuramos explorar e 

compreender a contribuição desta especialização na prática docente, partindo da análise de 

conteúdo de narrativas autobiográficas. Os resultados iniciais indicam que o curso pode ter 

fornecido elementos necessários para a formação de profissionais reflexivos, autônomos, 

capazes de dialogar e aprender no exercício da docência, conforme descrito por Schon 

(2000). 
 

 

Introdução 

A Revolução Industrial inicializada no início do século XVIII na Inglaterra trouxe 

consigo um processo permanente de mudanças nas relações de produção, transformando as 

formas de trabalho. Sua expansão pelo mundo, a partir do século XIX, marcou a transição entre 

o trabalho artesanal e o industrial moderno, possibilitando o avanço da informatização dos 

meios de produção e alterando o sistema capitalista.  

A conseqüência imediata disso foi a “descaracterização do trabalho manual em 

benefício do trabalho dito ‘intelectual’, trilhado no conhecimento e na habilidade 

inovar” Cazeloto(2008). Dessa forma, o trabalho manual passou a ser executado, 

basicamente, pelas classes mais desfavorecidas, criando-se uma dualidade histórica: de 

um lado a elite detentora do capital intelectual e de outro a classe proletária possuidora 

da força de trabalho. 

No contexto brasileiro, podemos afirmar que essa relação era ainda mais antiga, 

uma vez que vivemos numa sociedade escravocrata onde o trabalho era executado de 
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forma obrigatória e imposto à base da força. Além disso, as pessoas que detinham o 

capital intelectual garantiam a continuidade através da sua prole, muitas vezes, levando 

os seus filhos a estudarem no exterior (com tendência para formação nos cursos de 

Direito ou Medicina).  

Mesmo com a extinção da escravidão, ainda continuamos em uma sociedade 

desigual, pois a liberdade conferida não garantiu os direitos básicos a todos os cidadãos, 

ou seja, eles, ao longo de muito tempo, continuaram excluídos do processo de formação 

intelectual. Portanto, não havia políticas que garantissem ao cidadão a inserção e 

permanência no sistema educacional. A prioridade do estado era garantir mão de obra 

para atender às demandas do mercado de trabalho, mesmo sem a qualificação adequada. 

Nesse contexto, no início do século XX, foram criadas as Escolas de Aprendizes 

Artífices, através do Decreto nº 7566/1909, cujo objetivo propunha proporcionar 

formação profissional aos filhos de classes sócio-econômicas menos favorecidas.   

Hoje, no Brasil, a educação está garantida no Art. 205 da Carta Magna, o que 

significa dizer que o acesso ao conhecimento é um direito de todos. Contudo, a 

educação de jovens adultos, durante muitos anos, foi tratada com negligência.   

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação – LDB (9.394/96) apresenta dois níveis 

de educação: educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e 

educação superior. A mesma legislação traz ainda duas modalidades de educação: a 

educação de jovens e adultos e a educação especial, além de uma modalidade 

complementar: a educação profissional. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) tratada no Art. 37º da LDB é uma 

modalidade da educação básica destinada aos cidadãos que por algum motivo não 

tiveram acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental ou no ensino 

médio. Em termos de pesquisa educacional sobre esta modalidade nota-se que grande 

parte dos estudos neste âmbito se tem focado na alfabetização (Gold et al, 2011; Hayes 

1999; Benseman & Tobias, 2003). Além deste, surgem outros temas regularmente 

tratados nas pesquisas da área, tais como: a) a autonomia do estudante da EJA no seu 

processo de aprendizagem e como promovê-la (Freire, 1996, 2005; Derrick, Carr & 

Ponton, 2003); b) programas experimentais de Educação para Adultos (Fitzsimons, 

2010; Wilson, 2010;) c) o impacto socioeconômico da educação de Jovens e Adultos 

(Vignoles, Ruedan & Feinsteinnn, 2004). 
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Paralelamente, ao longo do último século, temos observado uma descontinuação e 

o esvaziamento de propostas de ações voltadas para essa modalidade de ensino 

(Friedrich, Benite & Pereira, 2010). Em função dessa descontinuidade e a partir dos 

dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios – PNAD, 

em 2003, constatava-se que 68 milhões de Jovens e Adultos trabalhadores brasileiros 

com 15 anos ou mais não concluíram o ensino fundamental e apenas 6 milhões (8,8%) 

estavam matriculados na modalidade EJA. O Governo Federal instituiu, em 2005, o 

primeiro Decreto do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA nº 5.478, 

de 24 de junho de 2005, em seguida substituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 

2006. Este introduziu as novas diretrizes que ampliam a abrangência do primeiro, com a 

inclusão da oferta de cursos PROEJA orientado para o público do ensino fundamental 

da EJA. O objetivo é oferecer um ensino gratuito e de qualidade às camadas mais 

desfavorecidas da sociedade brasileira. O parágrafo 1º do referido Decreto determina, 

entre outras coisas, que o PROEJA abrangerá a formação inicial e continuada de 

trabalhadores. Assim, podemos constatar que o PROEJA é um programa de resgate 

social que tem o objetivo de inserir jovens e adultos no mercado de trabalho com 

habilidades de um profissional técnico de nível médio apto a aplicar as competências 

exigidas pelos novos meios de produção capitalista.  

O Decreto 5.840/2006 destina 10% do total das vagas de ingresso nas instituições 

federais de educação profissional para o PROEJA. A introdução dessa modalidade de 

ensino na rede federal visa o aproveitamento das instalações físicas e o aproveitamento 

dos recursos humanos disponíveis.  

Em conjunto com a dívida histórica para com a EJA, o Brasil também possui 

outras fragilidades referentes à formação de professores para o ensino básico. Ainda 

que, como apontado por Gatti, Barreto e André (2011), o docente seja a terceira maior 

categoria profissional do país, existe uma grande necessidade de aumentar seu efetivo 

em função da demanda crescente. Quando se fala em professores na área de tecnologia, 

por exemplo, a fragilidade se torna ainda maior pela quase inexistência de cursos de 

formação inicial com esse perfil. 

O PROEJA tem três importantes desafios: 1) romper com a educação bancária e 

propedêutica (Frigotto & Ciavatta, 2004; Freire, 2005); 2) proporcionar educação e 
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profissionalização a uma parcela excluída (Moura & Henrique, 2007); 3) formar 

professores para a educação tecnológica (Reis, 2009). 

O Decreto nº 5.154/2004 regulamenta a educação profissional no Brasil, 

possibilita a integração do ensino básico na educação profissional e garante a 

articulação com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação 

para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. A Lei nº 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, a qual instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

determina, no seu Art. 7º, que os Institutos Federais também devem ministrar educação 

profissional integrada para o público da educação de jovens e adultos.   

Desta forma percebemos que nos últimos anos avançamos na oferta da 

modalidade da educação de jovens e adultos. No entanto, garantir um ensino de 

qualidade que possa agregar as dimensões trabalho, ciência e cultura ainda são o grande 

desafio da educação profissional, pois se exige dos docentes uma formação voltada para 

as práticas político-pedagógicas e metodologias que orientem a continuidade desse 

processo. 

Para garantir essa qualidade do ensino, a implantação do PROEJA no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN (Câmpus 

Mossoró) foi acompanhada pela oferta de um curso de especialização direcionado para 

esta modalidade, cujo objetivo era o de formar profissionais especialistas da educação 

por meio do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

pertinentes à atividade da docência no Programa de Integração da Educação Profissional 

integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. É neste 

contexto que Silva e Baracho (2007) discutem a própria experiência de formação 

continuada, enquanto Silva e Henrique (2010) analisam as conceções que os docentes 

possuem sobre os desafios de atuar nessa modalidade de ensino. 

Com o entendimento de que os cursos de formação inicial de professores não 

preparam para uma atuação direcionada aos alunos das camadas populares (Moreira, 

2006) e que muitos dos professores-engenheiros não atribuem a devida importância aos 

aspectos didático-pedagógicos (Reis, 2009), percebemos a importância de entender a 

inserção dos docentes do IFRN (Câmpus Mossoró) no PROEJA, uma vez que não 

conhecemos estudos que visem à discussão da formação docente em programas de 

educação profissional enquadrados  na  EJA. 
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Com base neste entendimento, ressalta-se que este estudo defende e se alicerça na 

ideia de que é de extrema importância a formação continuada dos professores inseridos 

na Rede Federal e de que esta e deve pautar pelos princípios da formação de 

profissionais reflexivos, autônomos, tornando-os capazes de dialogar, de tomar decisão 

e de aprender na e com a sociedade do conhecimento (Schon, 2000; Viana, 2011; Elliot, 

1993). 

 

Formação especializada orientada para o ensino na EJA – contributos para 

qualidade da pratica docente. 

Apesar dos esforços e intensos debates sobre a EJA, pouco se tem discutido sobre 

o papel do docente e sua influência no processo ensino-aprendizagem. Assim, emerge 

como finalidade do nosso estudo compreender como o Curso de Especialização em 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos contribuiu para a prática dos docentes 

inseridos no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) no 

IFRN/Câmpus  Mossoró.  

Com esse intuito, a investigação que nos propomos concretizar é norteada pelas 

seguintes questões principais de investigação: Quais as dificuldades que os docentes 

sentem ao lecionar no EJA? Qual a sua percepção sobre a inserção da educação 

profissional integrada na Educação de Jovens e Adultos? Que estratégias diferenciadas 

adotam para lecionar? O ensino profissional nessa modalidade tem alcançado seus 

objetivos? De que forma superar as dificuldades que os docentes inseridos no Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA) têm ao lecionar para essa modalidade de 

ensino? E, sobretudo como o curso de especialização interferiu nas suas concepções, 

práticas e vivência com esta modalidade de ensino? 

Dessas questões, que permitem delimitar o âmbito do estudo, emergem os 

seguintes objetivos: a) identificar dificuldades que esses professores encontram para 

lecionar nessa modalidade; b) caracterizar e compreender as contribuições do Curso de 

Especialização em Educação Profissional integrada na EJA para a prática pedagógica; 

c) analisar as possíveis estratégias diferenciadas de ensino que os professores do 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2473



PROEJA utilizam para essa modalidade; d) aprofundar e construir conhecimento para 

organizar propostas de formação continuada/desenvolvimento profissional. 

 

Publico alvo da pesquisa 

O público alvo da pesquisa é constituído pela Coordenadora Geral do Curso, as 

Coordenadoras do Curso na Unidade de Mossoró, o diretor do Câmpus no ano de 

criação da Especialização, o atual Diretor, um membro do Grupo de Trabalho que tinha 

como objetivo elaborar o documento base para o Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

PROEJA, nomeado pela portaria 208, de 10 de dezembro de 2006, os professores das 

turmas de EJA e os alunos das três turmas da especialização conforme tabela abaixo:  

 

Tabela I: Turmas da especialização 

Vinculo 1ª Turma 

2005/2006 

2ª Turma 

2006/2007 

3ª Turma 

2007/2008 

CEFET 11 07 17 

Escola Estadual 24 14 14 

Escola Municipal - 05 10 

Centro de Reabilitação - 03 - 

Centro Educacional de 

Jovens e Adultos 

- 02 - 

TOTAL DE ALUNOS 35 31 41 

 

Abordagem metodológica  

Na pesquisa social e, por consequente, na pesquisa em educação, há a presença 

marcante de dois paradigmas básicos: o qualitativo e o quantitativo, apresentando cada 

um as suas limitações e contradições (Grecca, 2002). Segundo Coll, Dalgety e Salter 

(2002), a abordagem qualitativa resulta no recolhimento intensivo de dados, permitindo 

uma análise mais profunda das questões propostas, enquanto a abordagem quantitativa, 

como o próprio nome sugere, permite a quantificação dos resultados, estudados através 

de análise estatística.  

Para este estudo, optar-se-á por uma abordagem qualitativa, partindo-se dos 

pressupostos expressos por Bogdan e Biklen (1994), segundo os quais, na pesquisa 

qualitativa, pequenos indícios podem constituir-se em elementos para a compreensão do 
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objeto de estudo. Esta opção fundamenta-se na perspectiva expressa por Minayo (2007, 

p. 42) segundo a qual “o objeto da pesquisa em Ciências Sociais é essencialmente 

qualitativo.” Mesmo reconhecendo a importância da abordagem qualitativa, entende-se 

que a natureza do objeto que ora se propõe neste estudo pode ser melhor compreendida 

a partir daquela. 

Essa posição é reforçada pela compreensão de que trabalhar nos marcos das 

Ciências Sociais significa enfrentar o desafio de “manejar teorias e instrumentos 

capazes de promover a aproximação da suntuosidade que é a vida dos seres humanos 

em sociedade, ainda que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória.” Minayo, 

(2007, p. 43) 

Com bases nestas reflexões, para compreender as possíveis contribuições da 

especialização para a docência no PROEJA, esta pesquisa será realizada na perspectiva 

da análise qualitativa Bogdan & Biklen (1994), utilizando-se, como estratégias de coleta 

de dados, questionários abertos, observação participante, entrevistas semi-estruturadas e 

análise documental. Entende-se, no entanto, que, pela própria natureza da pesquisa 

qualitativa, o planejamento inicial possa ser alterado no decorrer da pesquisa. 

O procedimento analítico a ser trabalhado neste estudo leva em consideração 

elementos da Análise de Conteúdo, conforme descrito por Bardin (1977). Este 

procedimento será iniciado pela definição da unidade de análise, escolha do material a 

compor o corpus, transcrição dos textos e entrevistas, seguida de uma leitura flutuante, 

categorização e, por fim, a quantificação da ocorrência das categorias no texto. 

Mediante a natureza própria do estudo e a escolha de entrevistas semi-estruturadas serão 

utilizadas categorias emergentes na análise das entrevistas. Para tal, faremos uso do 

Software WebQDA uma vez que apresenta ferramentas de comunicação facilitadoras da 

interação e da colaboração, próprias dos estudos qualitativos. 

É oportuno destacar que neste trabalho se considera o papel do sujeito na 

construção do conhecimento científico, de maneira que a análise de conteúdo aqui 

trabalhada como um procedimento metodológico não seja confundido com uma 

orientação instrumental. Em lugar disso, como argumenta Franco (2008), trata-se de um 

recurso analítico capaz de fornecer informações sobre o sentido e o significado do texto. 
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Resultados Iniciais 

Como etapa de aproximação ao objeto de estudo tivemos uma conversa inicial 

com a funcionária responsável pelos professores da Rede Estadual de Ensino inscritos 

na turma da Especialização. Nesta conversa a mesma relatou que por ter sido pequena a 

procura pela especialização na primeira turma todos os inscritos foram matriculados. Na 

segunda turma a procura foi muito maior o que ocasionou a realização de uma prova 

com duas questões subjetivas relacionadas com o tema da Educação de Jovens e 

Adultos. A terceira turma ocorreu por uma chamada Pública nº 1/2008-SETEC/MEC. 

Ainda, informou que a Secretaria Estadual de Educação não possui mais os documentos 

referentes ao acompanhamento do curso, pois o microcomputador onde estavam 

armazenados os dados foi formatado sem que fosse feita a cópia dos documentos, o que 

ocasionou  a perda dos dados.  

Através duma conversa preliminar com a Coordenadora do Curso da 

Especialização no IFRN/Câmpus Mossoró conseguimos acesso a vários documentos 

entre eles o Documento Base do PROEJA 1ª e 2ª edições, o Projeto Pedagógico do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional Integrada à Educação 

Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, a relação dos alunos das três 

turmas da especialização, os Decretos 5.840 de 13 de julho de 2006 e o 6.095 de 24 de 

abril de 2007, e a chamada publica nº1/2008-SETEC/MEC e a Portaria nº 2.080 de 13 

de junho de 2005. 

Estas informações possibilitam apropriar a identidade do objeto de estudo, entrar 

em contato com os professores em foco na pesquisa, com o intuito de, num momento  

posterior  os entrevistar. 

 

Em jeito de reflexão final 

No trajeto do nosso estudo, ainda em curso inicial, encontramos vários 

constrangimentos, tais como a perda de dados da Secretaria Estadual, a falta de tempo 

de algumas pessoas responsáveis pelo programa, falta de maiores detalhes na ficha de 

inscrição dos alunos da especialização, bem como a falta de informação relativa à área 

em que os alunos/professores atuavam. Contudo, os dados já coletados evidenciam a 

pertinência e a exequibilidade do estudo proposto é que, para além os objetivos iniciais, 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2476



o estudo poderá contribuir para a recuperação e o registro das informações relativas ao 

programa de Especialização, reconstituindo a sua memoria com história. 
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RESUMO: Apesar das grandes mudanças decorrentes do processo de Bolonha no espaço 

de ensino superior europeu, nomeadamente no modelo de formação de professores em 

Portugal, encontramo-nos num momento de amadurecimento da implementação do referido 

modelo; urge, assim, e em nosso entender, investigar e avaliar o impacto dessa lógica 

formativa nos estudantes, futuros professores, no âmbito da formação de professores. Com 

esse propósito, e na sequência de um estudo longitudinal cuja finalidade é revelar a 

perceção dos estudantes da Licenciatura em Educação Básica sobre o processo de ensino e 

aprendizagem da matemática, com esta comunicação pretende-se apresentar e refletir sobre 

os dados recolhidos, através de inquérito por questionário, junto de setenta estudantes no 

início do corrente ano letivo, momento em que ingressaram numa instituição de ensino 

superior privada. Tendo em conta a diversidade de perspetivas educacionais, bem como os 

diferentes percursos formativos, procuraremos também evidenciar possíveis justificações 

para os significados atribuidos à educação matemática, fazendo emergir as suas 

representações.  

 

 

Introdução 

Numa época em que os progressos económicos, científicos e tecnológicos que 

geram riqueza, desenvolvimento e mudança coexistem com o acentuar das 

desigualdades, da pobreza, da exclusão e das injustiças sociais, emerge a necessidade 

urgente de uma nova cultura assente na justiça, na solidariedade e na cidadania 

democrática. As noções de educação e de aprendizagem, neste contexto, revestem-se de 

um novo sentido e de uma nova amplitude porque, tal como em outras épocas 

marcantes, a educação assume agora uma importância estratégica para o 

desenvolvimento harmonioso e integral do ser humano viabilizando, assim, um 

crescimento equilibrado e sustentado das sociedades futuras. Parafraseando Beaudion 

(2013: 25), “hace mucho tiempo que creo firmemente en la premisa de que la educación 

consiste realmente en ayudar a los estudiantes a convertirse en ellos mismos. Podemos 

enseñarles destrezas y conocimientos y podemos hacer otras muchas cosas para nuestros 
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alumnos, pero no hacemos más que ayudar a los estudiantes a que ellos mismos 

descubran quiénes son”.  

Assim, a escola tem de se reafirmar como um espaço de referência social e os 

professores terão de estar dotados de competências que lhes permitam compreender as 

linhas fundamentais dos processos de mudança que afetam o mundo, em geral, e as 

famílias e a escola, em particular. No nosso entender, os professores deverão ser agentes 

ativos da mudança dado ocuparem uma posição privilegiada que lhes permite 

responderem, com criatividade, aos desafios que lhes são colocados diariamente. Em 

simultâneo, além de deverem ser os principais impulsionadores da transformação do 

sentido das instituições educativas e, no âmbito desta, o das conceções de educação e de 

ensino, poderão ser ainda atores fundamentais na tarefa do desenvolvimento de cada ser 

humano. De acordo com Christofher Day e Quing Gu (2012: 31), “paradógicamente, a 

pesar del desarrollo y la mayor supervisión de la enseñanza en todos los niveles, la 

necessidad de los docentes de enseñar trascendiendo los niveles básicos de competencia 

es particularmente relevante en este momento de la historia de la educación escolar 

cuando las escuelas y sus profesores tienen que afrontar un número creciente de 

desafíos de la cambiante sociedad de la proceden sus alumnos y de unos gobiernos 

preocupados por su competitividad económica”.  

Identificando-se com o espírito de Bolonha no que concerne à mudança de 

paradigma de ensino de um modo passivo, baseado na aquisição de conhecimentos, para 

um modelo baseado na aquisição de competências (em consonância com o decreto-lei 

n.º 74/2006, de 24 de março), a Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti 

organizou a Licenciatura em Educação Básica (LEB) com 180 créditos, distribuídos por 

seis semestres, o que permite o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino secundário, aprofundamento esse imprescindível para desenvolver competências 

e capacidades fundamentais na aquisição da profissionalidade docente, nomeadamente 

nos domínios de formação estipulados no decreto-lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro. Na 

LEB, pretende-se que os formandos, oriundos de diferentes áreas de formação no ensino 

secundário, possam construir uma base comum e estruturante facilitadora da aquisição 

de competências indispensáveis a seres aprendentes. Assim, o conjunto das unidades 

curriculares presentes no plano de estudos da LEB contempla uma formação de base, 

assente em saberes de cinco diferentes domínios: da formação educacional geral, das 
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didácticas específicas, da iniciação à prática pedagógica, da formação cultural social e 

ética e formação na área da docência. 

No âmbito da educação em Matemática, é inquestionável a necessidade de uma 

sólida formação no percurso formativo de um professor. De acordo com as atuais 

orientações curriculares, é imprescindível promover, nos futuros professores, 

competências que lhes permitam organizar, realizar e avaliar atividades curriculares 

específicas na área da Matemática; por tal, a organização da estrutura curricular da LEB 

inclui seis unidades curriculares incidindo nesta área curricular. A primeira destas 

unidades, Desenvolvimento do Raciocínio Lógico-Matemático, proporciona um 

contacto inicial com as especificidades dos processos de construção e de 

desenvolvimento das principais  estruturas de natureza lógico-matemática; as seguintes 

quatro unidades curriculares – Comunicação Matemática, Estruturas Numéricas, 

Tópicos de Geometria e Introdução à Estatística – , alocadas à componente de formação 

na área da docência da Matemática, contemplam a apresentação e exploração de noções, 

relações, operações e representações de índole lógico-matemática, abrangendo temas e 

conhecimento matemáticos necessários às desejáveis boas práticas na Matemática da 

Educação Básica. A problematização, organização e construção de conhecimento 

didático na área específica da Matemática – essenciais à conceção e organização de 

contextos educativos promotores do desenvolvimento do raciocínio lógico e 

matemático, nos âmbitos da educação pré-escolar, do 1º e do 2º ciclo do ensino básico – 

justificam a inclusão da unidade curricular de Didática da Matemática no último 

semestre do plano de estudos da LEB.  

 

Método 

Objetivos 

Plenamente implementado o modelo de formação de professores – decorrente das 

orientações do processo de Bolonha e regulamentado pelo Decreto-Lei nº 43/2007, de 

22 de fevereiro – pareceu-nos importante investigar e avaliar o impacto dessa lógica 

formativa nos estudantes, futuros professores. Com esse propósito, encontra-se em 

desenvolvimento um estudo longitudinal cuja finalidade é revelar a perceção dos 

estudantes da LEB sobre o processo de ensino e aprendizagem da matemática: os dados 
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que serão aqui apresentados e sobre os quais nos debruçaremos refletem as perceções 

desses estudantes à entrada desse primeiro ciclo de estudos. 

Amostra  

A amostra é composta por 70 indivíduos inscritos no 1º semestre da LEB na 

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti no ano letivo 2012/2013. É 

constituída quase exclusivamente por estudantes do género feminino (97% dos 

respondentes), com média de idades igual a 19,5 anos, distribuídos de acordo com o 

apresentado na Figura I:  

 

 

 

Nas respostas fornecidas constata-se estarmos perante um grupo bastante 

heterogéneo no que respeita à preparação prévia em Matemática: o conjunto de 

estudantes que frequentou disciplinas de Matemática até ao 12º ano de escolaridade não 

representa 40 % da totalidade dos estudantes, havendo ainda nesta amostra um conjunto 

significativo de estudantes (21%) cuja frequência académica nessa área disciplinar 

terminou no 9º ano de escolaridade. A consulta da Figura II permite a análise deste 

grupo relativamente à preparação matemática anterior ao seu ingresso na LEB:  
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Instrumentos  

De acordo com Pocinho (2012: 67), “quando construímos um questionário, temos 

de ter em atenção às normas a ter em conta na sua construção; à seleção dos itens, à 

administração padronizada, aos obstáculos que se nos colocam, bem como à forma mais 

eficiente de construção e administração”. Optámos por aplicar um inquérito por 

questionário com uma escala de tipo Escala Likert, um tipo de escala de resposta 

psicométrica usada habitualmente em questionários, disponibilizado em Godino (2004). 

Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os inquiridos especificam seu 

nível de concordância com uma afirmação. Neste estudo, os estudantes tiveram de se 

pronunciar sobre nove afirmações, assinalando o seu grau de concordância de acordo 

com a seguinte convenção: 1– Totalmente em desacordo; 2 – Em desacordo; 3 – Nem 

concordo nem discordo; 4 – Concordo e 5 – Totalmente de acordo. 

Procedimentos  

Após a realização de um pré-teste, o inquérito por questionário foi aplicado em 

setembro de 2012, presencialmente, durante a primeira aula da unidade curricular 

Desenvolvimento do Raciocínio Lógico-Matemático: pretendemos, assim, obter a 

perceção dos estudantes antes de qualquer ação formativa decorrente da LEB que se 

relacionasse com a Matemática, o seu ensino e a sua aprendizagem. Os estudantes 

foram informados dos objetivos subjacentes à elaboração e aplicação do inquérito, 

assim como lhes foi garantido o anonimato.       
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Resultados  

As perceções destes 70 estudantes, futuros professores, sobre o ensino e a 

aprendizagem da matemática estão sintetizados na Figura III, que se apresenta de 

seguida. 

Apesar de preliminares, a leitura dos resultados patente na Figura III possibilita, 

em nosso entender, avançar desde já com algumas constatações. 

A esmagadora maioria destes estudantes considera que os processos de ensino da 

Matemática devem ser iniciados com a exploração de conceitos e procedimentos 

simples e diretos, devendo tais processos progredir gradualmente para concetualizações 

e procedimentos mais elaborados (itens que recolhem mais de 90% de respostas de 

concordância parcial ou total. 

Cerca de metade destes futuros professores discorda com o facto de que a falta de 

conhecimentos e experiência matemática impossibilita a resolução de problemas 

matemáticos por parte de crianças pequenas, e mais de 70% defendem que a 

organização sequencial de conteúdos favorece a compreensão da Matemática básica.  

Nesta amostra, 80% dos inquiridos concorda parcial ou totalmente com a realização 

individual de tarefas como forma de promover a autonomia dos aprendentes. 
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Praticamente 90% dos inquiridos concordam parcial ou totalmente ao considerar 

que um dos deveres do professor é proporcionar feedback aos alunos sobre as atividades 

por eles desenvolvidas e uma percentagem relativamente mais baixa destes futuros 

professores (aproximadamente 82%) assinala a sua concordância com a necessidade de 

intervenção rápida do professor em situações de desacordo na sala de aula; no entanto, 

refira-se que cerca de 30% dos inquiridos não considera o professor como decisor/juiz. 

Note-se ainda que quase 60% destes futuros professores não manifesta 

concordância nem discordância sobre o abandono de procedimentos não standarizados, 
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o que nos permite inferir algum desconhecimento por parte dos estudantes inquiridos 

sobre os procedimentos da educação Matemática.  

 

Discussão e Conclusões  

É genericamente reconhecido que a compreensão da problemática da formação de 

docentes se reveste de uma real complexidade, tanto mais que os diversos processos de 

formação de professores em Portugal têm sido institucionalizados em momentos 

históricos distintos, muitas vezes obedecendo a projetos parcelares resultantes a vários 

níveis do sistema educativo e desenvolvidos a partir de premissas teóricas acerca das 

questões educacionais, nem sempre convergentes (Pacheco e Flores, 1999; Campos, 

1995 e 2001). Ora, a origem diversificada dos diferentes projetos, aliada a imperativos 

de carácter social e económico, esteve na génese de uma certa heterogeneidade de 

sistemas de formação (inicial e contínua), a diferentes níveis do sistema educativo que, 

não raras as vezes, coexistiram. Esta dispersão é, no entanto, justificada. Note-se que, 

entretanto, o processo de reorganização do espaço comum europeu de ensino superior, 

desencadeado pela Declaração de Bolonha, em junho de 1999, conduziu a uma 

reconfiguração da formação inicial de professores e traçou um único caminho, 

contemplando linhas orientadoras que contrariam a coexistência de diferentes sistemas 

de formação. A Declaração de Bolonha veio, assim, obrigar a uma reflexão sobre estas 

matérias no nosso país,  nomeadamente, sobre a configuração de algumas das formações 

mais específicas, como a dos professores. 

As perceções manifestadas pelos estudantes, futuros professores, que participaram 

neste estudo serão, em grande medida, essencialmente produto dos percursos escolares 

anteriores ao seu ingresso na Licenciatura em Educação Básica. suas próprias 

experiências matemáticas. A valorização de metodologias de ensino que privilegiem a 

implementação de sequências formativas que partam de abordagens simples e diretas e 

progridam para concetualizações mais elaboradas poderá indiciar que algumas das mais 

atuais e marcantes tendências da educação matemática, como a resolução de problemas, 

a realização de tarefas de investigação e de projetos na aula de Matemática (NCTM, 

2007; Ponte et al, 2007), poderão não ter sido vivenciadas por estes estudantes ou não 

terem sido experienciadas por estes como metodos eficazes para aprendizagens 

matemáticas. É também interessante notar que apesar de apontarem o trabalho 
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individual como forma de promoção da autonomia, estes estudantes entendem também 

como essencial a tarefa do professor de, em tempo útil, proporcionar feedback logo que 

uma resposta incorreta é apresentada, o que pode de certa forma indiciar alguma falta de 

autonomia no desenvolvimento de atividades, um dos objetivos enunciados para a 

disciplina de Matemática já no ensino básico (Ponte et al, 2007).  

A responsabilização efetiva do estudante do ensino superior na construção do seu 

próprio percurso formativo, de que o trabalho autónomo é uma das facetas, assim como 

o contacto com distintas componentes de formação (obrigatórias) e de caráter bastante 

diverso – ao nível de finalidades, de tipo de conteúdos e de métodos de trabalho –, 

constituem algumas das consequências na reorganização da formação inicial de 

professores decorrentes da implementação da Declaração de Bolonha: são, portanto, 

linhas caraterizadoras do ciclo de estudos que os participantes deste estudo se 

encontram a frequentar. A este propósito, salientamos a perspetiva de Zabalza: “el 

aprendizaje autónomo implica dejar más espacio libre para que los estudiantes puedan 

asumir mayor protagonismo en el mismo. Dejarles tiempo libre para estudiar, leer, 

trajajar solos o en grupo. Generar una coreografía docente en la que ellos y ellas tegan 

menos que escuchar y más que actuar. (…) Exige seguramente, por lo menos al 

principio, un mayor esfuerzo docente que las lecciones. (…) El trabajo autónomo nos 

obliga a estar pendientes del processo que va siguiendo cada estudante individual. (…) 

Finalmente, un sistema docente basado en el aprendizaje autónomo, requiere de una 

amplia gama de recursos didácticos disponibles para que los estudiantes puedan usarlos 

a su conveniencia. Eso es, justamente, lo que les va a permitir establecer su proprio 

ritmo de aprendizaje” (2005: 79,80).  

É assim com alguma expectativa que aguardamos a possibilidade de avaliar o 

impacto da implementação desta nova lógica formativa nestes estudantes, futuros 

professores e, por consequência, destas novas facetas da formação inicial de professores 

em Portugal. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva refletir sobre as possíveis contribuições do uso dos 

recursos da arte no processo psicopedagógico relacionando o uso da arte com situações 

selecionadas e os benefícios alcançados além de buscar seu suporte teórico. Foram 

selecionadas algumas experiências com pessoas de diferentes faixas etárias, onde o fazer 

artístico foi utilizado como ferramenta. São apresentados exemplos de caso individual, de 

trabalho realizado em grupo de alunos com histórico de fracasso escolar, com grupo de 

Orientação Profissional e experiência de workshop com professores. A metodologia 

empregada foi a pesquisa bibliográfica e o registro de casos de alteração dos status dos 

sujeitos pelo emprego de técnicas artísticas, coletados em atividades práticas realizadas em 

escolas e consultório. 

 

 

Introdução 

Discute-se muito, nos dias atuais, sobre o quanto a educação está presa em 

amarras que limitam seu potencial. Ela pode estar contribuindo para que as pessoas se 

mantenham acomodadas, sem grande participação na transformação de suas próprias 

vidas e na sociedade em que vivem. Uma das possíveis formas de analisar os problemas 

ligados a aprendizagem é a partir da ideia de que a própria escola e a sociedade podem 

gerar as dificuldades para que o aluno aprenda. É preciso pensar o fracasso escolar 

como um fenômeno social e, ao mesmo tempo, individual na medida em que se 

manifesta em cada criança e na sociedade como um todo. Ele é individual pois cada 

aluno o vive dentro de sua especificidade gerando sofrimento para ele e para seus 

familiares. E é social pois vem se manifestando em um número cada vez maior de 

crianças atingindo desta forma toda a sociedade.   

Capacitar o aluno a compreender o que lê de forma que a leitura sirva para 

entender o mundo que o cerca e torná-lo capaz de fazer relações entre as informações 

adquiridas e a própria vida deve ser uma das metas a ser atingida pela educação escolar. 

A escola deve capacitar o indivíduo a se comunicar com clareza seja na forma oral ou 

escrita. Além disso, deve contribuir para ajudá-lo a desenvolver seu potencial 

capacitando-o a buscar sozinho novos conhecimentos e até mesmo, produzi-los. Porém, 

a escola não está cumprindo bem o seu papel de levar aquele que a frequenta a pensar, a 
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exercer seu poder de crítica, a usar sua criatividade. Muitas vezes, o comportamento 

valorizado é o conformismo, a passividade e a submissão por que talvez seja este o 

modelo de ser humano que ela se propõe a formar e educar.  Na escola, aprende-se a 

controlar a curiosidade, a não explorar as ideias, a ter medo de tentar para não se expor 

ao ridículo do erro. Faltam oportunidades para estimular a fantasia, a imaginação e o 

poder de criar fazendo com que barreiras como insegurança, medo de se expor e baixa 

autoestima sejam criadas. 

No que se refere a questão da indisciplina, constata-se que a escola se preocupa e 

pede providências para o aluno bagunceiro ou rebelde. Ele é considerado alguém que 

está fora de uma norma preestabelecida e que deve, para o seu próprio bem, ser 

disciplinado. Em várias situações, percebe-se uma luta pelo poder entre aluno e os 

agentes educadores. Esta luta pode ser explícita ou, até mesmo,  implícita já que o aluno 

pode usar outros “recursos” para atrapalhar a aula tais como ter um comportamento que 

desorganiza a aula ou o ambiente escolar como perguntas fora de hora, pedir a todo 

momento para sair de sala, ruídos desagradáveis entre outros. Poucas vezes, este aluno é 

ouvido e pouco valor é dado a legitimidade de algumas de suas reivindicações. É 

possível que este aluno esteja denunciando um mal estar presente nas aulas monótonas 

com conteúdos fora da sua realidade. A forma como ele esteja fazendo esta reclamação 

vir à tona, por não saber traduzir em palavras o que está percebendo, talvez não seja a 

mais educada e adequada. Mas é preciso não perder de vista que esta denúncia pode ser 

um sinal de que ele ainda permanece saudável e se recusa a compartilhar de um aspecto 

adoecido da escola. Portanto, ignorar e abafar esta fala não favorece ao aluno nem a 

escola que permanecerá tendo problemas de indisciplina e o aluno desorganizador 

continuará a ser rotulado. Espera-se dele que se adapte as regras da escola assim como 

no futuro, quando adulto, deverá se adaptar as regras da sociedade em que viverá, 

independente de essas regras serem legítimas ou não. Sabemos que os que não se 

adaptam correm o risco de serem marginalizados e considerados pessoas desadaptadas 

ou doentes.  Saltini (2002,p.15) afirma que 

as escolas deveriam entender mais de seres humanos e de amor do que de 

conteúdos e técnicas educativas. Elas têm contribuído em demasia para a 

construção de neuróticos por não entenderem de amor, de sonhos, de 

fantasias, de símbolos e de dores. 

 
Antunes (1999,p.43) ressalta: 
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Os temas de geografia, história, ciências ou mesmo os desafios da língua 

portuguesa e da matemática não poderiam ser um fim em si mesmos, mas 

gerar meios para que o aluno aprendesse a comparar, analisar, sintetizar, 

relacionar, criticar, descrever e muitas outras habilidades. Nessa mesma 

linha, seria indispensável que se trabalhasse sua alfabetização emocional, 

não para que domesticasse seus comportamentos ou ouvisse temas sobre 

emoções, mas para que encontrasse um espaço social para discutir amor, 

ódio, frustração, auto-estima, auto-conhecimento. 

 
Desta forma, uma escola não consciente de sua responsabilidade vai contribuindo 

para o desenvolvimento pouco sadio da personalidade de seus alunos. Quando não 

contribui para o sucesso escolar, ela está influenciando diretamente na construção da 

identidade de uma pessoa que passa a se acreditar sem capacidade. Além de 

comprometer a autoestima, a má atuação da escola pode gerar ou contribuir para a 

manutenção de outros aspectos patológicos tais como fobia escolar e depressão.  

Até mesmo os profissionais educadores estão sofrendo as consequências do mal 

estar escolar. De acordo com Giroux (1997, 158), os professores devem ser "intelectuais 

transformadores que combinam a reflexão acadêmica e prática no serviço de educar os 

alunos para serem cidadãos reflexivos e ativos”. Ao contrário, o que vemos hoje, são 

alguns professores emocionalmente doentes, em parte devido a um trabalho não 

estimulante e criativo. A insatisfação extrema do professor leva ao que já é reconhecida 

como uma síndrome: o Burn Out.(ou Síndrome do Esgotamento Profissional).  

Portanto, para entender as dificuldades vividas pela/na escola é preciso refletir 

sobre a própria realidade da vida escolar no seu dia a dia, na sua prática.Percebe-se com 

clareza a necessidade de mudanças, a necessidade de buscar uma outra linguagem que 

não se prenda apenas ao aspecto cognitivo mas que busque o desenvolvimento integral 

do aluno valorizando, também, a dimensão afetiva e cultural.   

A arte (e seus recursos) é apresentada como uma escolha natural para o 

desenvolvimento do trabalho educacional por ser uma  linguagem  que desenvolve o 

lúdico e a criatividade. A arte apresenta-se como um possibilidade de um outra 

linguagem ou uma filosofia de trabalho onde se busca trabalhar o lúdico, estimulando o 

ato de criar,  testando novos materiais e novas ideias. Assim como na vida, a arte pode 

estar presente em vários momentos da vida escolar oferecendo ao sujeito mais poder de 

criar e de transformar além de incentivar o pensar de forma crítica.  Resgata-se o prazer 

de ensinar e de aprender tornado professor e aluno parceiros nesse processo. 
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Mas, é preciso ter claro do que está se falando ao se falar em arte e processo de 

criação. Diferentes pessoas terão diferentes respostas se perguntadas sobre o que elas 

entendem por arte. Embora a arte seja algo que faça parte do cotidiano de todos, mesmo 

que não se tome consciência dela, ela continua sendo um assunto sobre o qual 

normalmente as pessoas não param para pensar a respeito. Para muitos, ela é 

considerada algo destinado apenas a algumas pessoas especiais que foram escolhidas 

para serem artistas. Esquece-se de que todos fazem arte e convivem com ela a cada 

momento de seus dias. Para Vygotsky, a arte “surge onde quer que exista um homem 

imaginando, combinando, descobrindo” (Kramer, 2006, p.87). Ele acredita, também, 

que o ser humano é dotado dos processos de criação desde a mais tenra infância sendo 

seus jogos um forte exemplo disso. 

A arte é uma grande forma de expressão. Desenhar, pintar, escrever, cantar ou 

construir constituem um sistema complexo em que a pessoa reúne diversos elementos 

de sua experiência para formar o novo. E nele, a produção não é apenas um objeto 

artístico mas parte da própria pessoa, como pensa, como sente, como vê.  Ao criar, o 

sujeito lança mão de seu pensamento, do sentimento e da percepção. A arte, além de 

fornecer dados sobre a pessoa, permite que o sujeito se transforme enquanto atua. O 

processo criador abrange o envolvimento da pessoa  na atividade: o próprio ato de criar 

fornece a compreensão do momento pelo qual o indivíduo está passando e de como 

enfrentar suas próprias vivências. 

A arte pode dar uma significativa contribuição ao trabalho escolar pois permite o 

desenvolvimento integral da pessoa em seus diferentes aspectos: afetivo, psicomotor e 

cognitivo. Seu pensamento pode tornar-se mais criativo com maior fluência, 

flexibilidade e originalidade.  Para Vigotsky, é importante incentivar a criação artística 

na idade escolar. Para ele, “el hombre habrá de conquistar su futuro con ayuda de su 

imaginación creadora”
1
 (2003, p.108).  Este autor acredita que a imaginação criadora 

encarnada no presente projetará uma personalidade criadora no futuro. 

Tendo a arte como filosofia de trabalho, além da atividade expressiva, trabalha-se 

a possibilidade de desenvolver as estruturas cognitivas, organiza-se o pensamento e lhe 

                                                           

1  “o homem deverá conquistar seu futuro com a ajuda de sua imaginação criadora”. (livre 

tradução) 
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dá maior flexibilidade (diante de vários materiais e recursos artísticos, a pessoa precisa 

fazer opções, testar, descobrir). Aprendendo a fazer escolhas é estimulada a, também, 

verbalizar seus desejos, necessidades, pensamentos e ideias além de possibilitar 

experiências sensoriais e corporais. E não aprende-se apenas com a cognição mas com 

todo o ser, com todos os sentidos e sentimentos. Aprende-se com a emoção. Neste 

sentido, a arte é um bom recurso já que nela estão presentes a emoção de quem a faz e 

de quem a vê.  Para Vigotsky (1999, p.12), “a arte sistematiza um campo inteiramente 

específico do psiquismo do homem social – precisamente o campo do seu sentimento”. 

Por trabalhar com os sentimentos, ela pode levar as pessoas a estabelecerem novos 

vínculos diante das situações escolares e da vida, resgatando o prazer de estudar, de 

ensinar e de aprender. Atualmente, muitas crianças não aprendem porque estabeleceram 

vínculos negativos com a aprendizagem. Aprender com arte pode levar este processo a 

tornar-se mais leve e mais libertador do medo de tentar e de errar.  A experiência de 

criar mostra que não há apenas uma resposta pronta e certa. Ela sugere tentar, testar, 

descobrir novas possibilidades.  Pode-se errar e discutir o erro, pois sabe-se que é aquele 

erro que poderá permitir novas formas de pensar determinada situação. Nunca 

reforçando o fracasso mas as possibilidades e o potencial de descobrir do que se é capaz 

de fazer. Desenvolvendo-se, portanto, o potencial criador. 

Segundo Kramer (2006, p.90), “a criatividade é essencial seja na produção de uma 

obra, seja no seu consumo ou desfrute.  E seu papel social é ímpar, pois, como nos fala 

Vygotsky, sem uma arte nova não haverá um homem novo...”.  A criatividade é 

fundamental até mesmo na história da humanidade. Nada teria evoluído se o ser humano 

não tivesse buscado novas alternativas para o que já conhecia. Para Vigotsky (2003, 

p.10), “absolutamente todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del hombre, 

todo el mundo de la cultura[...], todo ello es producto de la imaginación y de la creación 

humana, basado em la imaginación”
2
. 

Como na vida, a arte pode ser usada em vários momentos na escola, oferecendo o 

assunto mais poder para criar e transformar, incentivando também reflexão. Ele resgata 

o prazer de ensinar e de aprendizagem dos alunos e professores transformando-os em 

                                                           

2  "Absolutamente tudo o que nos cerca e foi criado pela mão do homem, todo o mundo da cultura, 

[...] tudo é produto da imaginação e da criação humana, com base na imaginação”. (livre tradução) 
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parceiros no processo. 

A arte pode também dar um contributo importante para a educação, pois permite o 

desenvolvimento do indivíduo integralmente. Ela desenvolve estruturas cognitivas, 

estimulando novas formas de pensar e melhora a flexibilidade operativa auxiliando para 

que, quando necessário, a pessoa saiba lançar mão das informações que recebeu e possa 

fazer uso delas.  

Durante todo o meu tempo de trabalho como educadora, venho desenvolvendo 

estudos dentro dessa abordagem e colhendo várias experiências de práticas de ensino de 

sucesso para todas as idades na sala de aula, bem como oficinas de capacitação para 

profissionais. 

Este trabalho pretende, além do suporte teórico, apresentar algumas experiências 

em uma estrutura multidimensional, relacionando o uso da arte com as situações 

selecionadas e os benefícios alcançados. 

Existem várias atividades com a arte que podem ser parte da rotina escolar. Pode-

se desenhar, modelar com barro, trabalhar com recorte e colagem de papel, escultura em 

sabão ou barro, pintar, construir com sucata, dramatizar entre outras. 

 

Caso 1-Projeto“Resgatando a autoestima e desenvolvendo o potencial de 

aprendizagem” 
Objetivo 

Esse trabalho em grupo teve como objetivo, utilizando as contribuições da arte 

como instrumento de apoio para a psicopedagogia, levar o aluno a ver no ato de estudar, 

algo significativo para sua vida no momento atual e no futuro.  

 

Amostra   

Foram selecionados pela própria escola, 15 alunos de 8
o
.e 9

o
.anos com notas 

muito baixas, dificuldades na aprendizagem, falta de interesse em aprender ou histórico 

de repetência.  

 

Instrumentos 

Foram utilizadas dinâmicas de grupo, apresentação de técnicas de estudo, 

atividades de recorte e colagem e desenho. 
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Procedimentos  

Foi solicitado que cada professor dessas séries fizesse a indicação de alunos que 

se encaixassem no perfil descrito. Foi feita uma reunião com os pais explicando o 

projeto e solicitando a colaboração dos familiares. Ao longo de 8 encontros foram 

realizadas dinâmicas, apresentadas técnicas de estudo e aplicadas técnicas utilizando 

arte a qual dou destaque nesse artigo. Foi solicitado que cada participante fizesse um 

desenho que retratasse um momento de aprendizagem (um ensinante e um aprendente).  

Foi feita uma reflexão sobre cada desenho ressaltando como o mesmo poderia estar 

retratando o vínculo positivo ou negativo que o sujeito possuía com o aprender. Além 

disso, questionava-se, também, o porquê das características desse vínculo e o quanto o 

mesmo poderia estar refletindo sobre sua vida acadêmica hoje. Após alguns encontros, 

foi solicitado que cada um fizesse um desenho de um símbolo do que, para ele, seria 

ensinar e aprender. Foi feito um confronto entre esse desenho e aquele que havia sido 

produzido em um dos encontros iniciais o que os levou a refletir sobre as mudanças que 

estavam ocorrendo na forma como se relacionavam com o estudo e como isso estava 

contribuindo para a promoção de seu sucesso escolar. 

 

Resultados 

Percebe-se que os casos de reprovações repetidas levam o aluno a não mais 

acreditar em sua capacidade tornando-o um aluno pior e alimentando o círculo vicioso. 

Ao se buscar o que “provoca” o vínculo negativo com a aprendizagem, pode-se facilitar 

a mudança. E com o resgate de sua autoestima, ou seja, a percepção que ele tem de seu 

próprio valor, ele volta a se sentir-se capaz melhorando seu desempenho escolar e seu 

comportamento. No caso descrito, foi feita uma comparação entre as notas obtidas antes 

e após a realização do projeto.  Houve melhora significativa nos resultados obtidos por 

12 alunos.  A mudança de postura enquanto aluno de um dos participantes em especial 

foi bastante destacada pelos professores refletindo inclusive no seu relacionamento com 

os colegas. 

Caso 2 - Projeto “Orientação profissional - Escolhendo seu futuro! 

A sociedade está em constante mudança e com ela, as profissões. Muitas 

profissões vão surgindo enquanto outras vão desaparecendo. Com isso, torna-se cada vez 

mais difícil fazer a escolha de uma carreira que, teoricamente, é “para a vida toda”.  E 
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essa decisão, geralmente, ocorre no período da adolescência (fase, por essência, de 

dúvidas e incertezas). A questão profissional envolve vários fatores que interferem na 

situação de escolha, tais como: o próprio processo de desenvolvimento dos adolescentes 

além de influências socioculturais como família e a mídia.  Faz-se necessário avaliar as 

diversas influências que atuam nessa escolha. Por isso, é necessário que esse processo de 

escolha seja bem orientado proporcionando a possibilidade de decisão e elaboração de 

conflitos e ansiedade que experimenta em relação ao seu futuro. É importante também 

que a pessoa tenha o maior número de informações e, se possível, de vivências que a 

auxiliem em uma decisão. Com este processo de amadurecimento da escolha tem-se a 

chance de melhor planejar o próprio futuro.  

 

Objetivo 

Através da reflexão sobre si mesmo (suas características pessoais), sobre as mais 

diversas profissões e o mercado de trabalho, auxiliar o aluno a fazer sua própria escolha 

profissional. 

 

Amostra 

Foi constituída por um 5 grupos de adolescentes do último ano do Ensino Médio e 

3 grupos de adolescentes do 9
o
. ano  com uma média de 10 alunos por grupo. 

 

Instrumento 

Foram utilizadas dinâmicas de grupo, palestras, aplicação de inventário de 

interesses (L.I.P. - Levantamento de Interesses Profissionais Carlos Del Nero) e 

entrevista individual. 

 

Procedimentos 

O trabalho foi composto de 10 encontros de 1 hora e 30 minutos de duração em 

grupos de 10 alunos. Foram utilizadas técnicas de reflexão sobre si mesmo investigando 

traços de personalidade e interesses além de palestras com informações profissionais 

(mercado de trabalho), aplicação de inventário de interesses. O processo foi finalizado 

com uma entrevista individual. 

Dentre as atividades realizadas, destaco o uso da técnica de recorte e colagem 
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onde cada aluno foi convidado apresentar-se através de imagens. Foi fornecido uma 

variedade de revistas onde cada um buscou as imagens que julgava que melhor os 

representassem. Com essas figuras, criaram um cartaz cujo título era o seu próprio nome. 

Os participantes, ao elegerem imagens o fazem, predominantemente por associação que 

é “um fluxo espontâneo de pensamentos e imagens interligados em torno de uma ideia 

específica, estabelecido por conexões inconscientes” (Hall,1986, p.218). Portanto, ao se 

utilizar imagens, fala-se mais de escolhas inconscientes do que conscientes. Através dos 

cartazes confeccionados, aliados aos outros recursos utilizados, buscou-se 

características de personalidade que indicassem preferências profissionais.  

Nesse mesmo projeto, o desenho foi outra técnica utilizada. Foi solicitado que o 

aluno criasse um espécie de brasão familiar para si mesmo. Da mesma forma, foram 

discutido as preferências profissionais, interesses pessoais e possíveis influências 

familiares que estavam contribuindo na escolha da profissão. 

 

Caso 3 - Utilizando argila 

Para Alessandrini (1996), ao trabalhar com a argila, o aluno experimenta um 

intenso processo de aprendizagem. No aspecto cognitivo, pode-se descobrir se ele 

funciona por meio de análise (pegando alguns pedaços e integrando-os sem relacioná-

los uns aos outros) ou por síntese, quando toda a forma já aparece. Também no aspecto 

afetivo, o uso da argila é importante.  Percebe-se como o aluno lida com a sua 

agressividade pela forma como manipula esse material. Também é levado a tomar 

decisões ao fazer escolhas sobre o que criar e que estratégias usará.  Pode-se observar e 

desenvolver a coordenação motora através do contato e da forma como o sujeito 

manipula a argila.  

Segundo Alessandrini (1996, p.93)  

Se a criança escolhe um objeto ou figura que quer transformar em argila, 

precisa observar cada detalhe para que a massa chegue àquela forma.  Isso 

exige atenção, observação, discernimento, cuidado e destreza, ou seja, tudo 

o que se pode pensar no nível perceptivo e cognitivo, porque ela vai precisar 

trabalhar, por exemplo, proporção, quando decidir se o objeto deve ficar 

grande ou pequeno. 

 
Com argila, pode-se relatar o caso de um grupo de alunos, em que todos de olhos 

vendados sentados ao redor de uma grande mesa, foram convidados a modelar algo na 
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argila. A um sinal do coordenador, cada um passava o seu trabalho para o colega sentado 

a sua direita que deveria usando apenas o tato, fazer um “reconhecimento” do que havia 

sido feito e dar continuidade ao trabalho.  O mesmo procedimento foi repetido até que 

cada um recebesse de volta a sua produção.  Cada um pode observar o que recebeu.  Foi 

feita uma reflexão sobre como as interferências/contribuições que recebemos em nossas 

vidas e, também, sobre as que fazemos na vida do outro (como elas podem ser positivas 

ou negativas).  

 

Caso 4 - Oficina com professores 

Objetivo 

Esse trabalho foi desenvolvido por saber-se que, para que um profissional tenha 

um bom desempenho em suas atividades, é necessário que ele esteja bem consigo 

mesmo e com o grupo no qual atua.  Por esse motivo, é importante a preocupação não 

só com conteúdos, programas e alunos, mas também com a saúde mental do educador. 

 

Amostra 

O workshop foi realizado ao longo de um dia, com cerca de 34 professores de 

uma escola particular do Rio de Janeiro. 

A trabalho foi divido em duas partes com um intervalo para almoço. Teve como 

objetivo levar o professor a uma maior contato consigo mesmo e com o grupo no qual 

desempenha sua função profissional e prepará-lo para um melhor relacionamento 

interpessoal. 

 

Instrumentos e Procedimentos 

A primeira atividade realidade foi a apresentação de cada componente do grupão.  

Apesar de todos já se conhecerem, cada um se apresentou explicando a origem de seu 

nome. Tal atividade gerou maior conhecimento entre todos além de servir como quebra-

gelo. 

A seguir, para verificar quais as dificuldades que os professores percebem para 

uma melhor comunicação foi feito um brainstorming levantando-se as possíveis 

barreiras para uma melhor comunicação entre as pessoas. Foi seguido pela apresentação 

de um vídeo chamado ZEA. Esse filme mostra uma cena pouco clara a principio.  
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Durante a exibição, os participantes tentam reconhecer o que ela retrata. Normalmente, 

varias interpretações diferentes são dadas à ela que, no final, se mostra como sendo 

bastante simples (o estourar de pipocas). Aproveita-se essa incentivação para refletir 

sobre como as pessoas se deixam influenciar pelo que “pensam estar vendo”. Foi feito 

um intervalo para almoço que também serviu para promover um maior entrosamento 

entre os participantes. Nessa primeira etapa, foi visto o que dificulta o relacionamento 

entre as pessoas. Na etapa seguinte, passou-se a trabalhar o que pode facilitar esse 

relacionamento.  

Na volta do intervalo para o almoço, as pessoas foram convidadas a deitarem-se 

no chão em uma sala de ambiente tranquilo, com música suave ao fundo, para 

vivenciarem um exercício de sensibilização. 

Os professores foram induzidos durante a atividade com um texto que os levou a 

um exercício de imaginação. Ao retornar do relaxamento, cada professor foi convidado 

a expressar através de argila os sentimentos que foram mobilizados.  Em seguida, foi 

solicitado que escrevessem a respeito. A atividade seguinte, consistiu de um curta 

conversa em dupla para que os participantes pudessem trocar impressões sobre o que 

vivenciaram.  

Na atividade seguinte, criatividade e expressão continuaram a ser trabalhadas.  

Foram oferecidos diversos tipos de materiais assim como sucata. Cada participante  foi 

convidado a confeccionar um presente simbólico sem saber a quem ele seria oferecido.  

Após a confecção, foi feito o sorteio de um amigo/colega de trabalho a quem esse 

presente seria ofertado.  Foi feita a reflexão sobre como tudo o que se faz deve ser bem 

feito mesmo sem se ter o conhecimento de quem o receberá e, até mesmo, de como, de 

que forma o receberá. Refletiu-se, também, sobre como aquilo que parece não ter valor 

(no caso, a sucata), através do fazer artístico, pode ser transformado em algo novo a ser 

presenteado.  Essa reflexão foi estendida ao relacionamento do professor com o aluno, 

sobre como a aula deve ser bem preparada e que toda pessoa, por mais que possa 

parecer impossível, é capaz de transformar-se. Refletiu-se, também, sobre como 

algumas pessoas têm dificuldades em expressar seus melhores sentimentos, de dizer 

coisas boas e dar carinho. A troca dos presentes foi feita em clima de confraternização 

finalizada com um lanche coletivo. O dia foi avaliado por cada participante através de 

uma frase espontânea que resumisse o trabalho do dia. 
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Caso 5 – Pintando para escrever 

A utilização de tintas é um meio de expressão muito significativo. Favorece o 

desenvolvimento da percepção, da motricidade, da noção espacial e da imaginação. Ao 

contrário do desenho que exige formatos mais fixos, a fluidez da pintura favorece a 

quebra das barreiras da censura.  

A atividade descrita foi realizada com um grupo de alunos do 6
o
. ano. Com uma 

música tranquila ao fundo, foi oferecido papel e tinta guache e pedido que eles 

pintassem livremente. A seguir, ainda no clima da sensibilização, cada um escreveu um 

texto sobre sua pintura. Esse texto foi livre de preocupações com ortografia ou regras 

gramaticais. Cada texto foi discutido e, então, refeito de acordo com as regras da língua 

portuguesa. A professora responsável, ao corrigir os textos finais, pode perceber uma 

sensível melhora da capacidade criativa de escrita de seus alunos. 

 

Resultados e Discussão  

Como conclusão deste estudo, verificou-se que a arte (o fazer criativo) pode ser 

usado como importante instrumento no trabalho psicopedagógico pois permite o 

desenvolvimento integral da pessoa em seus diferentes aspectos. Melhora a capacidade 

da pessoa aprender tornando-a mais criativa com maior competência para fazer escolhas, 

transformar a si mesma e a sua própria realidade. Através da atividade expressiva 

trabalha-se a possibilidade de desenvolver as estruturas cognitivas e melhor organizar o 

pensamento dando-lhe maior flexibilidade.  

Como a arte leva a não se conformar com respostas prontas, as a questionar 

sempre, esse trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto. Ele pretende ser um 

ponto de partida para novos questionamentos e busca de novas possibilidades. 

É preciso que a sala de aula tenha esse clima de emoção e de criação, onde o 

positivo seja trabalhado e cada conquista, valorizada. Deve haver respeito às ideias 

novas, liberdade para explorar, arriscar, pensar novas possibilidades. Em um clima de 

confiança e apoio mútuo, o potencial de cada um é desenvolvido. É  preciso que, apesar 

da preocupação com o grupo todo, seja desenvolvida, em cada um, a independência e a 

persistência na realização do seu trabalho. E não se pode esquecer do espaço para algo 

fundamental que é a imaginação. Muitas soluções criativas para problemas do cotidiano 

podem surgir das brincadeiras com a imaginação que devem tornar as aulas inovadoras 
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e envolventes. O sujeito amplia seu mundo através do desenvolvimento dessa 

capacidade explorando ideias, sem ficar preso às regras da lógica. No mundo da fantasia, 

tudo é possível e permitido: realizar desejos, enfrentar medos, organizar e melhor 

direcionar os impulsos agressivos. A imaginação produz também belos frutos como 

poemas, histórias, desenhos, esculturas etc. 

Outro aspecto importante é o fato da arte sempre trabalhar o positivo, valorizando 

cada conquista. Isso vai influenciar a formação do autoconhecimento do aluno, o 

reconhecimento e o valor que ele dará a si mesmo, a sua autoestima. Ao criar e saber 

que sua criação é valorizada, ele se sente mais capaz. A responsabilidade do professor  

pode ser decisiva nesse momento. Sabe-se como é fundamental a relação de afeto entre 

professor e aluno.  No lugar de serem duas pessoas competindo, educador e educando 

deveriam estar juntos na luta pelo conhecimento (que não pertence somente ao 

professor).  Para trabalhar nessa proposta com arte, este profissional precisa repensar a 

si mesmo e a sua própria postura.  Ele, em primeiro lugar, tem que buscar a sua própria 

forma de aprender, se conhecer, saber seus limites, dificuldades e capacidades, 

reconhecendo o seu próprio valor. Por isso, foi feita a proposta de trabalho a ser 

desenvolvido com os professores utilizando os recursos da arte com o objetivo de 

favorecer não só ao aluno mas também todo o corpo docente já que o professor é parte 

integrante do processo. Pois a arte de educar, “como toda arte, exige que ela [a pessoa] 

tivesse um mínimo de conhecimento de si própria” (Linspector, 1982, p.16).  

 

Conclusões 

Ao finalizar este trabalho, considero importante lembrar que escola e vida não se 

separam ou não deveriam se separar. Cabe a escola, portanto, ser um lugar onde a 

pessoa possa ser ela mesma, descobrindo e revelando todo o seu potencial. O fazer 

artístico é um importante recurso nessa caminhada. Essa arte que nos possibilita resgatar 

o prazer de estudar, de ensinar, de criar, de produzir, de transformar, de perceber-se 

como alguém importante no mundo. Alguém curioso por conhecer e atuar.  Alguém que 

sente prazer em poder questionar e, até mesmo, em poder errar, tentar e acertar. 

Compromissado com a criatividade, com o novo, com as possibilidades, com a vida. 

É preciso uma escola onde se busque o resgate do sentimento. Não adianta uma 

escola moderna em equipamentos e métodos mas que não seja humanizada. Nada vale 
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se ela não for rica em sentimentos, impregnada pela arte e não for uma escola que 

priorize os vínculos positivos entre seus membros e que tenha consciência de seu papel 

na formação da criança. Que saiba que para que ela possa amadurecer de forma 

saudável é necessário desenvolver o seu potencial criador. Por este motivo, além de 

valorizar a questão das técnicas e conteúdos, a escola precisa também fazer uso da 

emoção percebendo o aluno como um ser humano em sua totalidade (ser biológico, 

psicológico e social).  

Ter a arte como filosofia de ensino é algo possível pois ela é rica de recursos, de 

materiais que podem ser encontrados em todo lugar. Não são necessários grandes 

investimentos financeiros, porém, exige grande investimento profissional e afetivo.   

Encerro com a reflexão feita, certa vez, por uma professora ao dizer que 

discordava da afirmativa de que a escola prepara para a vida. Segundo essa educadora, 

escola não prepara para a Vida mas sim que a escola é Vida. Pergunta-nos ela: se a Vida 

não está na escola, onde está a Vida?  Para que mudanças aconteçam, a escola precisa 

estar aberta ao novo já que faz parte de uma sociedade em constante mutação. A escola 

só será um agente de transformação da vida ao permitir que a Vida em plenitude faça 

parte dela em todos os momentos. Com estas mudanças todos tendem a ganhar, 

professores, alunos e a sociedade. 
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RESUMO: Este relato origina-se de uma pesquisa-ação de um grupo de estudos formado 

por professores-tutores dos componentes curriculares de formação pedagógica dos cursos 

de Licenciatura-EAD de uma instituição brasileira. Os objetivos dessa equipe são: 

desenvolver estudos no que diz respeito à formação continuada em serviço dos professores 

que atuam na modalidade à distância, sobretudo aquelas relacionadas a um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem e à elaboração de material didático. Os objetos de análise e de 

propostas do grupo, relatados neste texto, são a construção de atividades complementares e 

de recursos pedagógicos para uma biblioteca virtual. A metodologia está fundamentada na 

pesquisa-ação, entendida como metodologia que oferece condições de discussões e 

produções cooperativas de conhecimentos específicos sobre a realidade da formação 

comum dos cursos em questão. Dialoga-se com Pimenta (2005) e Thiollent (1984) como 

teóricos de fundamentação metodológica. Os resultados apontam que a constituição de 

comunidades de professores-tutores, como investigadores de sua realidade educacional, 

contribui para a construção de uma ciência pedagógica crítica que pode se estabelecer como 

marco de enfrentamento às concepções técnicas da educação. 

 

 

Introdução 

Este relato origina-se de uma pesquisa-ação do Grupo de Estudos Arkhé formado 

por professores-tutores dos componentes curriculares de formação pedagógica dos 

cursos de Licenciatura-EAD da Universidade de Uberaba – UNIUBE, situada no estado 

de Minas Gerais, Brasil. A atuação desse grupo é vinculada à Pró-Reitoria de Ensino 

Superior e ao Programa de Pós-Graduação em Educação dessa universidade. 

  

Método 

Os integrantes do Grupo optaram por uma pesquisa-ação, entendida como 

metodologia coletiva que favorece as discussões e a produção cooperativa de 

conhecimentos específicos sobre a realidade em estudo.  

Franco (2005) observa que a pesquisa-ação, no Brasil, pode ser conceituada de 

três maneiras diferentes, sendo duas delas diretamente relacionadas ao que se propõe o 
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grupo Arkhé: 

a) quando a busca de transformação é solicitada pelo grupo de referência à 

equipe de pesquisadores, a pesquisa tem sido conceituada como pesquisa-

ação colaborativa, em que a função do pesquisador será a de fazer parte e 

cientificizar um processo de mudança anteriormente desencadeado pelos 

sujeitos do grupo; 

b) se essa transformação é percebida como necessária a partir dos trabalhos 

iniciais do pesquisador com o grupo, decorrente de um processo que 

valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão 

crítica coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos e das condições que 

o coletivo considera opressivas, essa pesquisa vai assumindo o caráter de 

criticidade e, então, tem se utilizado a conceituação de pesquisa-ação crítica 

(Franco, 2005:483). 

 

Dessa forma, parte-se da imersão do grupo de tutores-pesquisadores no campo de 

trabalho investigado; do estudo, análise e discussões contínuas; da elaboração de novas 

concepções, a partir do estudo de um referencial teórico que as fundamenta; da busca de 

transformação da realidade identificada e, ainda, supõe a socialização dos dados. 

 

Objetivos 

O objetivo geral desse grupo é realizar estudos e atividades voltados à formação 

continuada em serviço desses professores-tutores, por meio de uma pesquisa-ação. 

Como objetivos específicos, busca desenvolver ações relacionadas ao Ambiente Virtual 

de Aprendizagem-AVA e elaborar material didático para os alunos dos diferentes polos.  

As questões-problemas identificadas no ano de 2012, e que foram objeto de 

análise e de propostas do Grupo, relatadas neste texto são: quais as atividades 

complementares que deverão ser desenvolvidas e os recursos pedagógicos necessários 

para a Biblioteca Virtual da formação pedagógica comum dos cursos de 

licenciatura/EAD/UNIUBE. 

 

Procedimentos 

A metodologia escolhida abrange: estudo do referencial teórico; levantamento de 

textos digitalizados e de vídeos para a Biblioteca complementar da formação comum; 

levantamento na internet de atividades complementares realizadas em cursos a distância de 

formação de professores e sua posterior análise; identificação e análise das Atividades 

Complementares nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação Inicial de Professores para 

a Educação Básica (Brasil, 2001) e nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura EAD da 
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UNIUBE. 

Os autores que são aportes para essa metodologia são, sobretudo, Pimenta (2005) 

e Thiollent (1984). 

 

Resultados  

Os resultados aqui apresentados expressam uma reflexão crítica ao propor 

modificações, ampliações, retificações. Do mesmo modo, identificam-se ações que 

libertam a palavra e geram espaço para intervir no processo em andamento. 

As atividades de pesquisa realizadas possibilitaram o desenvolvimento de uma 

formação em serviço dos professores-tutores, com revisões de práticas, de conceitos e 

apresentação de propostas de intervenção. Essas propostas estão definidas em: 

1. apresentação de sugestões para a Biblioteca Virtual Complementar para a 

formação pedagógica comum, tais como: visitas a museus virtuais; leitura de 

artigos e textos que se aproximam dos conteúdos teóricos estudados, registros 

e análises de fotografias ou imagens que possuem relação com os conteúdos 

abordados durante o desenvolvimento dos estudos;  

2. elaboração de sugestões de Atividades Complementares por meio de um 

documento: “Proposta de atividades complementares para a formação 

pedagógica comum dos Cursos de Licenciatura-EAD da UNIUBE” que 

dispõe sobre as “Atividades Complementares” para os cursos de Licenciatura-

EAD da Universidade de Uberaba, conceituando o componente curricular, 

apresentando o fundamento legal, as atividades propostas o seu 

acompanhamento e avaliação.  

Dentre as Atividades Complementares, estão propostas: i) participação em 

eventos científico-culturais tais como: congressos; seminários; colóquios; encontros; 

simpósios; palestras; conferências; semanas científicas; apresentações; exposições; 

olimpíadas; mostras; manifestações folclóricas; cursos de extensão e/ou atualização 

acadêmica e profissional; cursos específicos para atuação com portadores de 

necessidades especiais, educação de jovens e adultos, atuação em escolas rurais e uso de 

tecnologias na educação; ii) participação em projetos de iniciação científica, de extensão 

e de monitoria (incluindo propostas de responsabilidade social); iii) visitas técnicas, 

virtuais e/ou presenciais, a instituições como escolas, museus, zoológicos, indústrias, 
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laboratórios; usinas; entidades assistenciais e/ou prestadoras de serviço; órgãos 

públicos; a diferentes espaços geográficos como cidades históricas, biomas, chapadas, 

serras, praias, lençóis maranhenses, jardins botânicos, florestas, patrimônios históricos 

mundiais; hidrografia, fauna, flora; dentre outros; iv) percursos temáticos virtuais e/ou 

presenciais como: movimentos sociais; ONGs, eleições; eventos históricos; cultura 

popular; artes; gastronomia regional; economia regional, nacional e global; 

diferenciação climática; festas populares; manifestações de religiosidade; vestuário; 

habitação; acontecimentos históricos; populações urbanas, rurais e indígenas; etnias; 

cultura afro brasileira, educação popular; educação física; educação da sensibilidade; 

tecnologias; processos de ensino-aprendizagem; experiências inovadoras de ensino; 

formação de professores; v  leitura de material disponível na internet, bibliotecas, 

locadoras, livrarias e lojas, como: livros de literatura; jornais; revistas; periódicos 

científicos; legislação; iconografia, ideografia, discografia, radiografia e filmografia, 

dentre outros, sobre temática relacionada à formação do professor para a educação 

básica. 

As Atividades Complementares, propostas pelo grupo de estudos, foram pensadas 

segundo os ideais de emancipação, liberdade e autonomia, conforme coloca Paulo 

Freire (2005). Elas têm por finalidade enriquecer o processo de ensino-aprendizagem e 

privilegiar a complementação da formação social e profissional do professor de 

educação básica. O que as caracteriza é o diálogo com diferentes áreas do 

conhecimento, a possibilidade do uso de diversos ambientes de aprendizagem e de 

diferentes linguagens e a flexibilidade de carga horária. O cumprimento dessas 

Atividades constitui créditos para efeito de integralização curricular. 

Existem diferentes atos normativos que fundamentam as Atividades 

Complementares, principalmente no que tange à Resolução CNE/CP 2/2002, que 

institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 

formação de professores da Educação Básica em nível superior, meio de trabalho do 

grupo de estudos Arkhé. 

As atividades realizadas são inseridas no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

AVA, no componente curricular Atividades Complementares, por meio de um relatório 

(modelo institucional) que contem dados de identificação; tipo de atividade 

concretizada; local; objetivo(s); procedimentos; imagens e a explicitação da 
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contribuição da atividade realizada para a formação social e profissional do professor de 

educação básica. 

 

Discussão e conclusões 

O fato de os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) proporcionarem o 

enriquecimento do processo ensino-aprendizagem é questionável ainda, ao menos aqui 

no Brasil. É preciso justificar a afirmação: quem questiona? Questiona o que? 

Considerando o papel dos atores no processo, se, por um lado, encontra-se o professor 

que centra sua preocupação no ensino, por outro lado, existe o aluno que quer aprender. 

O AVA encontra-se nesse processo para facilitar ou promover a aprendizagem.  

Diante da necessidade de uma definição de ambiente virtual de aprendizagem, 

baseamo-nos em um artigo escrito por três pesquisadores. Para eles, os ambientes 

[...] não são softwares propriamente ditos, mas sim ambientes criados a 

partir de ferramentas ou softwares especialistas, estes por sua vez 

desenvolvidos para facilitar o trabalho de criação dos Ambientes Virtuais. 

AVAs não existem unicamente para auxiliar na montagem de cursos, mas 

sim, como o próprio nome já diz, são ambientes utilizados para facilitar ou 

promover a aprendizagem. Podem ser acessíveis pela internet, mas também 

podem ser acessíveis off line, em DVD-rom ou o CD-ROM (Haguenauer; 

Mussi; Cordeiro Filho, 2009: 3). 

 

Segundo esses autores, tais ambientes podem ser desenvolvidos por meio do uso 

combinado de diversas ferramentas. A estratégia de aprendizagem oferecida por eles 

dependerá dos objetivos da instituição ou da forma como foram idealizados, podendo ou 

não ser colaborativos. 

Vale ressaltar a importância do alargamento do conceito de aprendizagem 

mediante a compreensão do papel da escola como um ambiente de “educação formal”, 

que tem como princípio o desenvolvimento do aprendiz nas suas várias dimensões 

relacionadas à sua realidade. 

Nesse sentido, faz-se necessário compreender como os profissionais da educação 

lidam com as transformações e os impactos que a sociedade da informação e do 

conhecimento tem causado no processo ensino-aprendizagem, uma vez que os recursos 

tecnológicos disponíveis nesses cenários de atuação exigem do educador habilidades 

para o seu uso adequado, além de muita criatividade em sua ação pedagógica, sem se 

esquecer de que: 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2509



[...] nenhuma tecnologia, ao contrário do que afirmam alguns, destrói a 

antiga. Ela se integra nos usos sociais e leva à evolução das tecnologias 

antigas. A escrita não destruiu a palavra, o telefone não destruiu a carta. 

Cada tecnologia leva à evolução do ecossistema social, relacional ou 

pedagógico no qual se insere. Não há aquisição sem perda, porém não existe 

técnica que não exija a evolução e a participação do existente (Alava, 

1998:.8). 

 

Percebe-se assim, não só a importância do professor-educador envolver-se nos 

processos de formação que viabilizem o uso adequado dos recursos tecnológicos, mas 

também a relevância, a diversidade e a disponibilidade de outros recursos tecnológicos 

existentes. 

Certamente, talvez esteja aí, implícita, uma habilidade de grande importância para 

o educador, que é a de integrar os recursos de tecnologia em prol de uma educação 

pluralista, que pretende possibilitar inúmeras situações desafiadoras tanto para o 

aprendiz, como para si próprio. 

Pensamos que, nesse processo de aprendizagem, as Tecnologias de Comunicação 

e de Informação (TIC) são recursos adequados que permitem a mediatização entre 

alunos e professores, em que se espera do aluno maior envolvimento e, do professor, 

uma postura mediadora que direciona, orienta, auxilia e que, ao mesmo tempo, faz uso 

adequado das tecnologias. Conforme afirma o professor José Moran (2005, p.30), “o 

professor passa a ser cobrado como um orientador/gestor setorial do processo de ensino 

e aprendizagem, integrando de forma equilibrada a orientação intelectual, a emocional e 

a gerencial”. 

É preciso entender que as TIC são recursos que devem ser utilizados como “meio” 

e não como “fim”, ou seja, a tecnologia como aliada e não como meta. 

O professor propõe o conhecimento, não o transmite, não o oferece a 

distância para a recepção audiovisual. Ele propõe o conhecimento aos 

estudantes, como o artista propõe sua obra potencial ao público. Isto 

significa modelar os domínios do conhecimento como espaços conceituais 

onde os alunos podem construir seus próprios mapas e conduzir suas 

explorações, considerando os conteúdos como ponto de partida e não como 

ponto de chegada no processo de construção do conhecimento (Silva, 

2012:229). 

 

Assim como em qualquer ambiente de aprendizagem convencional, nas 

comunidades virtuais do ambiente virtual de ensino e aprendizagem, deve-se ter a 

preocupação com: o planejamento das aulas, a exploração do material didático, o 
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acompanhamento sistematizado, a verificação da aprendizagem dos estudantes por meio 

de sistema continuado de avaliação e a avalição de todo processo, uma vez que o aluno 

e o professor devem estar em constante processo de interação. 

A imersão e a navegação realizadas pelo aluno, que certamente já traz 

consigo dados sobre o tema, podem resultar na emergência de conexões que 

o professor não previu ou que achou por bem não contemplar ali. Se tais 

conexões implicam redesenhar ou aumentar a disposição arquitetada e o 

professor, a partir do diálogo aberto, decido modifica-la, está configurada 

então a coautoria no ensino e na aprendizagem. Algo já formulado por Paulo 

Freire: a educação que se faz de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo 

(Silva, 2012: 230). 

 

Então, trata-se de levar cada integrante do processo de ensino-aprendizagem a 

concretizar on-line  as reflexões de sua construção ao percurso experimentado face ao 

percurso experimentado, exercitando a respectiva avaliação. Essa relação, dessa forma, 

precisa ser relacional, construída, que busca a reflexão constante para a edificação do 

conhecimento. 

Neste sentido, as ações do professor devem estar pautadas por uma 

pedagogia relacional
1
 que contempla a complexidade que a educação a 

distância requer. Nesta concepção, não existem soluções prontas, estratégias 

e modelos previamente definidos: existem princípios, intenções e o 

compromisso pedagógico com o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social 

e humano dos alunos, que orientam a (re)construção destas estratégias na e 

para a ação do professor (Prado, 2004:7). 

 

Nesta perspectiva, o professor atua como mediador do processo ensino-

aprendizagem e propõe um ambiente criativo e de investigação. Por isso, analisa 

simultaneamente, a (re)construção da aprendizagem do aluno, que pode se expressar em 

diferentes espaços do ambiente virtual e a sua própria prática pedagógica.  Assim, o 

professor pode se colocar como parceiro dos alunos, elaborando estratégias, 

estimulando a autoria e respeitando o estilo de trabalho que cada um pode apresentar 

(Almeida, 2001, apud Grotto; Terrazzan, 2003). Dessa forma, o professor terá o papel 

de atuar na criação, na organização e na regulação, ou seja, na gestão de todas as 

situações de aprendizagem. 

                                                           
1
 Pedagogia relacional é no sentido estudado por Fernando Becker, no seu livro Educação e construção 

de conhecimento, 2001. 
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Para Becker (2001) todo o professor que compreende o processo ensino-

aprendizagem de acordo com o construtivismo Piagetiano, age em acordo com a 

pedagogia relacional.  

Alguns pressupostos observados por este professor dizem respeito à 

valorização que dá ao seu aluno, considerando-o sempre com capacidade de 

aprender, e à valorização (mas não a supremacia) dos conteúdos como 

necessários para a construção de estruturas que apoiarão a assimilação de 

novos conteúdos e a construção de novas estruturas, em um processo sem 

fim (Xavier; Franco; Cunha, 2007: 4). 

 

Esse processo de inacabamento, como coloca Freire (2005) é essencial no 

processo ensino-aprendizagem. O professor que trabalha em consonância à pedagogia 

relacional permite a criação de ambientes de aprendizagem que consideram 

características construtivistas como, por exemplo, deixar o aluno assumir o controle de 

sua aprendizagem e escolher atividades que lhes sejam significativas. Em outras 

palavras, estimula a autonomia e o exercício da imaginação criadora. Quando o aluno 

realiza atividades que parte de seus interesses, de suas expectativas, conforme sua 

bagagem cognitiva emerge “um sentimento de autoria que faz com que ele desenvolva 

um investimento afetivo com o que está aprendendo” (Xavier; Franco; Cunha, 2007: 4).  

Geralmente, quando os sujeitos (professor-aluno) criam e usam sua imaginação e 

seu potencial intelectual livremente (aniquilando qualquer ordem exterior), a 

aprendizagem fica mais prazerosa para o educando e para o professor, aumentando a 

autoestima e liberando mais energia para seguir adiante, em busca de mais e novas 

superações. É impossível pensar a construção de um portfólio digital sem o diálogo 

entre professor e aluno.  

Paulo Freire (1997) em a Pedagogia da Autonomia afirma que ensinar exige 

respeito aos saberes do educando, criticidade, corporificação das palavras pelo exemplo, 

reflexão sobre a prática, respeito à autonomia do educando, alegria, curiosidade, 

humildade, comprometimento e querer bem aos educandos. Esse é então o melhor 

caminho para a construção do conhecimento nos diferentes ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

Para Almeida (2012: 205), a “interatividade permite ultrapassar a condição de 

espectador passivo para a condição de sujeito operativo, explicitando a ocorrência da 

interatividade relacionada com o diálogo”. Dessa forma, a relação ensino-aprendizagem 

torna-se eficaz, de modo a contribuir para uma aprendizagem entre pares, ou seja, não 
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existiria aquele que somente ensina e que aprende. Existiria uma relação de 

aprendizagem mútua, de trocas contínuas, em que ambos os envolvidos estariam em 

interação efetiva. Mas, cabe ressalvar que existem limitações quanto a essas práticas e 

ao processo de ensino-aprendizagem, as quais são localizadas em momentos em que a 

formação do professor para a educação básica na modalidade à distância deixa de ser 

entendida como atividade fim e passa a ser considerada, em alguns setores da 

instituição, como atividade meio, ao subordinar a ação pedagógica à eficácia 

tecnológica. 

Observa-se que os professores-tutores, ao pesquisarem suas práticas, podem 

igualmente explicitar o que se encontra velado em si próprios, no que se refere à 

ideologia, aos valores, às concepções de educação e ao seu projeto de sociedade. Desse 

modo, refletem sobre o que têm incorporado, reveem concepções, posições ideológicas 

e, por extensão, contribuem para transformar o trabalho pedagógico e demais práticas 

sociais. 

A constituição de comunidades de professores-tutores, como investigadores de 

sua realidade educacional, contribui para a construção de uma ciência pedagógica crítica 

que pode se estabelecer como marco de enfrentamento às concepções técnicas da 

educação. 

Por isso, é imprescindível que os professores-tutores envolvidos nesse processo de 

formação por meio da pesquisa tomem para si a tarefa de redimensionar suas práticas a 

partir de uma observação e análise "de dentro" do contexto EAD. Esse ato representa 

uma relação dos participantes com a autorreflexão crítica, ao mesmo tempo em que os 

afasta de uma função tecnicista de meros executores de tarefas.  

Além disso, as atividades de uma investigação-ação, tal como são realizadas pelo 

Grupo de Estudos Arkhé, supõe um exercício de cidadania. Ao "aprender a dizer a sua 

palavra", a atividade torna-se emancipatória ao prover, como sujeitos participantes, o 

aporte teórico-prático para as transformações na formação comum dos cursos de 

Licenciatura-EAD e nas demais práticas sociais. É necessário, para isso, que os 

professores-tutores e investigadores educacionais, além de outras pessoas abarcadas no 

campo pedagógico institucional, reconheçam-se mutuamente como autores das 

mudanças esperadas.  
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RESUMEN: La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

supuesto una modificación de las enseñanzas universitarias en casi su totalidad no sólo en 

el modo de concebir la docencia sino también en la definición de los planes de estudios de 

las nuevas titulaciones implantadas ya que actualmente se trabaja en una formación basada 

en competencias y no por objetivos como se venía haciendo en décadas anteriores. Estas 

competencias tratarán de conseguir una mayor adecuación de la formación universitaria a 

las exigencias del mundo laboral. 

El objetivo de la presente comunicación es estudiar con respecto a las competencias 

nucleares, específicas y transversales definidas en el título de Educación Social que se 

imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña, el grado 

de dominio y relevancia que les otorga el alumnado, así como las posibles diferencias 

existentes entre ambas. Además se ha elaborado un cuestionario para su posterior 

validación. 

 

 

Introducción  

La Declaración de la Sorbona (1998), sienta las bases para hablar de un espacio 

del conocimiento común en toda Europa, común en materia de conocimiento, con la 

finalidad de consolidar y desarrollar las dimensiones intelectuales, sociales y culturales, 

pero no implicando una homogeneización cultural, sino un compromiso por alcanzar 

unos objetivos que consoliden el espacio europeo de enseñanza superior, como se ha 

puesto de relevancia en la Declaración de Bolonia (1999) y tal como señala González 

Geraldo (2010) manteniendo el pleno respeto a la diversidad de culturas, lenguas, 

sistemas nacionales de enseñanza y autonomía universitaria. 

Desde los primeros pasos de la creación del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) se ha buscado una mejora de la empleabilidad de los recién titulados, a 

través de la educación basada en competencias, asumiendo con la Declaración de La 

Sorbona (1998), su compromiso de promover un marco común de referencia en 
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educación superior, que mejore el reconocimiento externo, facilitando la movilidad y 

ofreciendo oportunidades de empleo acorde con la realidad cambiante que nos rodea. 

Este proceso supuso un gran esfuerzo de negociación y coordinación entre todos los 

países firmantes, pero en el caso de España, tal y como señala  Vázquez Aguado (2005), 

hubo que tener en cuenta las peculiaridades propias de un país en el que las 

competencias en materia de educación están transferidas a cada Comunidad Autónoma 

además de la autonomía de la que disponen las universidades para realizar su oferta 

formativa, lo que hizo que tuvieran un papel fundamental en este proceso de 

negociación la Conferencia de Rectores así como diversos organismos y colectivos 

(Agencias Nacionales y Autonómicas, asociaciones Nacionales e Internacionales de 

estudiantes,…). 

Conjugación competencia y empleabilidad 

La interconexión de la formación universitaria con el mercado laboral se pone de 

manifiesto a través del término competencia, procedente del ámbito empresarial 

(Castillo y Cabrerizo, 2009; Le Boterf, 2001) y que ha irrumpido recientemente con 

fuerza en el mundo educativo. Bautista-Cerro (2006) alude a un debate conceptual en el 

que se abarcan definiciones de distintas disciplinas, pero concreta que mientras en el 

ámbito educativo se habla más bien de conocimientos, capacidades, actitudes y 

conceptos afines, en el mundo empresarial, los términos utilizados son aptitudes, 

capacidades, productividad, etc. Aunque ambas acepciones no son excluyentes, sí que 

incluye matices diferenciadores desde un punto de vista pedagógico. 

Román (2005) y Zabala y Arnau (2005) consideran las competencias una moda 

(pasajera), “el comodín de póquer”; otros como Coll (2007) huyen de su visión como 

remedio, sin embargo para Cano (2008) las competencias son una buena respuesta a la 

propuesta para movilizar conocimiento y combinarlos para responder a situaciones en 

contextos diversos, de cara a ofrecer una formación más integral de la sociedad.  

Monreal (2006) explica que la incorporación de este concepto al aprendizaje 

universitario permite establecer una relación más estrecha entre universidad, ámbito 

laboral y sociedad en general. La formación basada en competencias supone una 

superación de las limitaciones de las metodologías tradicionales de enseñanza,  

mejorando así la aplicación de éstas en la vida real (Zabala y Arnau, 2007).  
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Castillo y Cabrerizo (2009) van más allá de una simple superación, y habla de 

revolución de la cultura educativa tradicional, con un claro enfoque curricular, pasando 

de un diseño de marcado carácter académico, sustentado en la consecución de objetivos 

de conocimiento, a otro de aplicación más práctica que pretende que el alumnado 

alcance las pertinentes competencias. 

La educación basada en competencias focaliza el esfuerzo del desarrollo 

económico y social en la valoración de los recursos humanos, a la vez que da una 

respuesta más completa y adecuada al binomio educación – empleo, dotando a las 

personas de la habilidad de adaptación a los cambios de la sociedad globalizada, a las 

demandas sociales y del mercado laboral (Castejón, Cantero y Pérez, 2008; Elizondo, 

2011; Monreal, 2006).  

La gran diversidad de definiciones existentes, cada una de ellas con sus 

matizaciones o perspectivas propicia la existencia de varias clasificaciones de 

competencias. Una de las más habituales es la de Albert Gómez (2006), que las divide 

en dos grandes grupos, las genéricas o transversales y las específicas. Las primeras son 

aquellas comunes, independientemente del área de estudio, y las segundas responden a 

las propias de cada título impartido. 

Martínez y Echeverría (2009) hablan de competencias transversales o 

profesionales como un concepto integrador y dinámico. Integrador porque consideran 

tan importantes las aptitudes como las actitudes, así las competencias abarcan tanto a los 

elementos técnicos, como a los aspectos metodológicos, participativos y personales. Y 

dinámico en cuanto que las personas desarrollan dichas competencias durante el 

transcurso de toda su vida profesional y vital. Así entienden las competencias 

transversales como un término interactivo con los cambios. Así que para un desempeño 

eficiente de la profesión no basta sólo con el saber específico requerido para el puesto, 

sino que también saber hacer a través de un ejercicio eficaz de éstos. Pero, para ser 

funcionales en un mundo tan cambiante, es preciso saber estar y más aún saber ser. 

Aunque en nuestro trabajo nos centramos en las competencias específicas y 

transversales, entendemos en la misma línea que este autor son las competencias 

transversales las orientadas a las competencias profesionales. 
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En el caso de la Universidade da Coruña, se definen unas competencias 

transversales comunes para todas las titulaciones que se denominan nucleares además 

de las transversales del título y las específicas de este.  

 

Método 

Objetivos 

Para llevar a cabo esta investigación se han planteado los siguientes objetivos: 

 Analizar las características psicométricas del instrumento en sus dimensiones 

 Comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

dimensiones analizadas 

 Verificar qué competencias son las mejor y peor valoradas 

 Proponer acciones orientadas a la mejora en el dominio de competencias 

 

Muestra 

La selección de la muestra ha sido intencional, seleccionando al alumnado de 

último curso de grado pertenecientes a la titulación de Grado de Educación Social de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de A Coruña, futuro egresado. 

Partiendo de una población de 60 estudiantes, la muestra está formada por 46 

sujetos, de los cuales, el 93.48% son mujeres y el 6.52% son hombres, como se muestra 

en la figura I.  

Figura I. Distribución de la variable sexo 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las edades de los sujetos encuestados el rango se encuentra entre 21 y 

30 años, de los cuales  el 84.79 % poseen entre 21 y 25 años, siendo la categoría 

predominante la de 21 años de edad (figura II). 
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Figura II: Distribución de la variable edad 

 

 

 

Instrumento 

Durante el curso 2012-2013 se ha procedido a elaborar un cuestionario que recoja 

las competencias tanto nucleares, específicas y transversales de la titulación de Grado 

de Educación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A 

Coruña (Anexo 1), con el fin de conocer cuál es el grado de desarrollo (si se ha incidido 

en ellas a lo largo de la titulación), dominio (adquisición que ha hecho de las mismas) y 

relevancia (importancia que les conceden para un futuro profesional) de cada una de 

ellas. Las competencias se han valorado en base a una escala Likert de 5 respuestas, 

siendo 1 nada y 5 mucho. 

Una vez aplicado el instrumento de medida, se ha procedido a seleccionar sólo las 

valoraciones que han realizado sobre el dominio que tienen de cada una de ellas y la 

relevancia que le otorgan, para el fin que nos ocupa en esta comunicación. 

 

Resultados 

Análisis descriptivo 

A continuación se ha procedido a  realizar un análisis descriptivo de cada uno de 

los ítems definidos en el título de Graduado/a en Educación Social  (competencias 

nucleares, específicas y transversales) en base a las dimensiones de dominio y 

relevancia. 
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a. Dimensión Dominio 

En cuanto a la dimensión relacionada con el dominio de las competencias 

definidas en el título, la mayor parte de las competencias obtienen puntuaciones entre 3 

y 4. Si bien es cierto, que el alumnado considera dominar en mayor medida aquellas 

competencias de carácter transversal con valores entre 3.74 y 3.98, la que obtiene una 

puntuación más alta es de carácter nuclear “Asumir como profesional y ciudadano la 

importancia del aprendizaje a lo largo de la vida” con una media de 4.5. Los ítems que 

obtienen menor media son los que corresponden a competencias específicas de la 

titulación.  

Es de destacar que la competencia menos valorada es de carácter nuclear, 

correspondiendo con  “Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita 

de un idioma extranjero”; datos que muestran que los sujetos no consideran haber 

alcanzado un grado de dominio de esa competencia (tablas II). 

b. Dimensión relevancia 

En cuanto al grado de relevancia que el alumnado le otorga a las competencias, 

decir que los estudiantes las consideran importantes, obteniendo puntuaciones 

superiores a 3.91 en la totalidad de los ítems. Destacar que la competencia “Asumir 

como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida” es 

la más valorada, seguida de “Redactar y presentar informes técnicos, memorias, 

reglamentos o cualquier otro documento básico que contribuya a regular la acción 

socioeducativa” y “Diseñar e impulsar espacios socioeducativos en contextos de 

diversidad atendiendo a la igualdad de género, a la equidad y respeto a los derechos 

humanos, favoreciendo el empoderamiento de las personas y colectivos en situaciones 

de desventaja ”  con medias de 4.74, 4.72 y 4.70 respectivamente, siendo en aquellas en 

la que la muestra presenta mayor homogeneidad de respuesta 

Sin embargo, nos encontramos con ítems con valores por debajo de 4 siendo estos  

“Comprender la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e 

identidad profesional” y “Asesorar y supervisar programas, planes, proyectos y centros 

socioeducativos” con puntuaciones de 3.91 y 3.96 respectivamente, en estos existe 

mayor heterogeneidad de respuesta, obteniendo aproximadamente una desviación típica 

de 1 (tabla II). 
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Fiabilidad del instrumento 

Se examinó la fiabilidad total del instrumento con los 34 ítems definidos en el 

Grado de Educación Social atendiendo a los datos obtenidos en la dimensión dominio y 

en la relevancia. Los resultados muestran una alta fiabilidad ya que el alfa de Cronbach 

es superior a .9 en ambos casos, como muestra la tabla I. 

 

Tabla I: Fiabilidad del instrumento en la dimensión dominio y relevancia 

N de elementos Alfa de Cronbach dimensión 

dominio 

Alfa de Cronbach dimensión 

relevancia 

34 ,910 ,904 

 

Análisis comparativo entre dominio y relevancia 

Tras realizar un análisis comparativo en cuanto al domino que el estudiantado 

dice poseer de una determinada competencia, y la relevancia que le otorgan en la 

titulación cursada, mediante la prueba no paramétrica para muestras relacionadas de 

Friedman,  se evidenció que existían diferencias estadísticamente significativas en todos 

los elementos valorados, ya sean las competencias de tipo nuclear, específico o 

transversal. Otorgando, el alumnado, mayor puntuación a la dimensión relevancia que al 

dominio real que dice poseer. 

Cabe destacar que, aunque siendo estadísticamente significativa al 95% , la 

diferencia entre la puntuación obtenida en dominio y en relevancia en los ítems “Expresarse 

correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la 

comunidad autónoma” y “Asumir como profesional y ciudadano la importancia del 

aprendizaje a lo largo de la vida”, los valores resultantes son de p=.041 y p= .046 

respectivamente, aspecto a tener en cuenta en futuras investigaciones por si las diferencias en 

estos ítems son debidas al reducido tamaño de la muestra. 
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Tabla II. Comparación entre el grado de dominio y relevancia en las competencias 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS NUCLEARES  M DT Sig 

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, 

en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma. 

Domino 4,13 1,087 X
2
= 4,167 

(p= ,041) Relevancia 4,59 ,652 

Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y 

escrita de un idioma extranjero. 

Dominio 2,35 1,269 X
2
= 27,923 

(p= .001) Relevancia 4,33 1,175 

Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el 

ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de 

su vida. 

Dominio 4,07 ,998 
X

2
= 10,714 

(p= ,001) Relevancia 4,54 ,657 

Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta 

[...] capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, 

formular e implantar soluciones basadas en el 

conocimiento y orientadas al bien común. 

Dominio 3,98 ,856 
X

2
= 19,000 

(p= .001) Relevancia 4,61 ,577 

Entender la importancia de la cultura emprendedora y 

conocer los medios al alcance de las personas 

emprendedoras. 

Dominio 3,26 1,182 
X

2
= 21,160 

(p= ,001) Relevancia 4,17 ,902 

Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la 

información disponible para resolver los problemas con los 

que deben enfrentarse. 

Dominio 3,50 1,006 
X

2
= 19,174 

(p= .001) Relevancia 4,26 ,713 

Asumir como profesional y ciudadano la importancia del 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Dominio 4,50 ,753 X
2
= 4,000 

(p= ,046) Relevancia 4,74 ,491 

Valorar la importancia que tiene la investigación, la 

innovación y el desarrollo tecnológico en el avance 

socioeconómico y cultural de la sociedad. 

Dominio 3,76 1,058 
X

2
= 10,667 

(p= ,001) Relevancia 4,26 ,905 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  M DT Sig 

Elaborar, analizar, sintetizar, valorar y transmitir 

críticamente la información. 

Dominio 3,93 ,929 X
2
= 15,696 

(p=.001) Relevancia 4,48 ,781 

Redactar y presentar informes técnicos, memorias, 

reglamentos o cualquier otro documento básico que 

contribuya a regular la acción socioeducativa. 

Dominio 3,89 ,971 
X

2
= 24,143 

(p= .001) Relevancia 4,72 ,502 

Generar la cultura profesional colaborativa, fomentando el 

trabajo en red e integrándose en grupos interdisciplinares 

con iniciativa y responsabilidad. 

Dominio 3,93 1,063 
X

2
= 14,727 

(p= .001) Relevancia 4,61 ,577 

Diseñar e impulsar espacios socioeducativos en contextos de 

diversidad atendiendo a la igualdad de género, a la equidad y 

respeto a los derechos humanos, favoreciendo el 

empoderamiento de las personas y colectivos en situaciones 

de desventaja. 

Dominio 3,76 1,079 

X
2
= 25,138 

(p= .001) Relevancia 4,70 ,465 

Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las 

concepciones éticas y deontológicas propias de la 

profesión. 

Dominio 3,98 1,022 
X

2
= 14,727 

(p= .001) Relevancia 4,61 ,649 

Adquirir y dominar habilidades comunicativas que permitan 

transmitir información, ideas y propuestas a diversas 

audiencias 

Dominio 3,74 ,905 X
2
= 20.571 

(p= .001) 

 
Relevancia 4,59 ,617 
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Discusión y Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo ha sido analizar en qué medida las 

competencias tanto de tipo nuclear, específico como transversal, definidas en el plan  de 

estudios del Grado de  Educación Social  de la Universidad de A Coruña, se consideran 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  M DT Sig 

Conocer los campos de la educación social y reconocer 

nuevos ámbitos emergentes. 

Dominio 3,46 ,808 X
2
= 24,029 

(p= ,001) Relevancia 4,43 ,807 

Comprender los supuestos y fundamentos históricos, 

pedagógicos, psicológicos y sociológicos de la acción 

socioeducativa y sus ámbitos de actuación, valorando sus 

implicaciones. 

Dominio 3,50 ,837 

X
2
= 14,226 

(p= .001) Relevancia 4,09 ,985 

Analizar las políticas de bienestar social y la legislación 

que sustentan los procesos de acción socioeducativa. 

Dominio 3,07 ,975 X
2
= 18,939 

(p= .001) Relevancia 4,04 ,942 

Distinguir los estadios evolutivos de las personas, e 

interpretar sus implicaciones educativas. 

Dominio 3,83 ,677 X
2
= 16.667 

(p= .001) Relevancia 4,35 ,737 

Identificar y analizar los factores contextuales que afectan 

a los procesos de intervención socioeducativa. 

Dominio 3,78 ,917 X
2
= 22,000 

(p= .001) Relevancia 4,43 ,688 

Seleccionar diferentes métodos y técnicas para la 

planificación y evaluación de programas y servicios 

Dominio 3,49 ,991 X
2
=  17.640 

(p= .001) Relevancia 4,22 ,795 

Aplicar metodologías educativas y dinamizadoras de la 

acción socioeducativa. 

Dominio 3,50 ,837 X
2
=  18.615 

(p= .001) Relevancia 4,17 ,825 

Diseñar y desarrollar proyectos, programas y servicios en los 

diferentes campos de intervención profesional promoviendo 

la participación y el desarrollo comunitario. 

Dominio 4,11 ,924 X
2
= 12,800 

(p= .001) Relevancia 4,63 ,711 

Analizar, difundir, orientar y desarrollar procesos de 

promoción cultural. 

Dominio 3,28 ,720 X
2
= 26,133 

(p= .001) Relevancia 4,11 ,674 

Observar, analizar, interpretar procesos de mediación social, 

cultural y educativa. 

Dominio 3,33 1,034 X
2
= 19,200 

(p= .001) Relevancia 4,20 ,910 

Mediar en situaciones de riesgo y conflicto 
Dominio 2,84 1,010 X

2
= 32,000 

(p= .001) Relevancia 4,48 ,849 

Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación 

elementales aplicables a los diferentes campos de 

intervención 

Dominio 3,28 1,047 
X

2
= 24.143 

(p= .001) Relevancia 4,15 1,074 

Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas 

socioeducativos para mejorar la práctica profesional. 

Dominio 3.61 1.043 X
2
= 24.143 

(p= .001) Relevancia 4.50 .691 

Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención 

socioeducativa. 

Dominio 3,48 ,960 X
2
= 27,129 

(p= .001) Relevancia 4,46 ,721 

Comprender la trayectoria de la Educación Social y la 

configuración de su campo e identidad profesional. 

Dominio 3,52 ,913 X
2
= 6,545 

(p= ,011) Relevancia 3,91 ,939 

Formar agentes de intervención socioeducativa y 

comunitaria. 

Dominio 2,98 1,011 X
2
= 19,200 

(p= .001) Relevancia 4,02 ,866 

Dirigir y coordinar planes y proyectos socioeducativos. 
Dominio 3,02 1,085 X

2
= 16,133 

(p=.001 ) Relevancia 4,09 1,071 

Asesorar y supervisar programas, planes, proyectos y 

centros socioeducativos. 

Dominio 2,70 ,986 X
2
= 23,516 

(p= .001) Relevancia 3,96 1,074 

Desarrollar una disposición favorable al trabajo en 

contornos multiculturales y plurilingüísticos. 

Dominio 3,39 1,308 X
2
= 20,571 

(p= .001) Relevancia 4,50 ,753 

Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas 

y estrategias de intervención socioeducativa en diversos 

contextos. 

Dominio 3,37 ,903 
X

2
= 19,593 

(p= .001) Relevancia 4,30 ,813 
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dominadas por el alumnado de 4º curso, futuros egresados. Además de conocer el grado 

de relevancia que lo otorgan a antedichas competencias, y si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambas valoraciones. 

A la vista de los datos obtenidos cabe decir que las puntuaciones otorgadas a la 

relevancia de los ítems son superiores a las alcanzadas por su grado de dominio, 

diferencias estadísticamente significativas contrastadas a través de la prueba no 

paramétrica de Friedman. 

En cuanto a las propiedades psicométricas del cuestionario analizado comentar 

que cada una de las dimensiones analizadas obtiene una alta fiabilidad (alfa de 

Cronbach superior a .9), lo que muestra su consistencia interna. 

Se han de potenciar actividades y cambios metodológicos en la enseñanza de 

competencias orientadas a la adquisición de lenguas extranjeras, así como aquellas 

orientadas al fomento de la cultura emprendedora. Competencias íntimamente 

relacionadas con el desarrollo profesional (competencias transversales) del estudiante. 

Esta conclusión está relacionada con nuestro planteamiento inicial orientado a la 

necesidad de formar hacia el saber hacer y ser, de gran importancia en el mundo laboral. 
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Anexo 

 

CUESTIONARIO DE DESENVOLVEMENTO, 

DOMINIO E RELEVANCIA DAS COMPETENCIAS DO 

GRAO DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 

CURSO:  

IDADE:  

SEXO:     MASCULINO 

     FEMININO 
 

 
Presentámosche as competencias do Grao en Educación Social que tiveches que 

adquirir ao longo da túa carreira. Valora nunha escala de 1 a 5, atendendo ao grado de 

desenvolvemento (incidiuse nelas ao longo da titulación), dominio (adquisición que 

fixeches das mesmas) e relevancia (importancia que lle concedes para o futuro 

profesional). 

1= Nada  2= Pouco  3=Regular   4=Bastante   5=Moito 

IMPORTANTE: Non deixedes ningún item sen contestar porque se invalida o 

cuestionario 

COMPETENCIAS DA TITULACIÓN 
ESPECÍFICAS 

DESARROLLO  DOMINIO  RELEVANCIA 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
A1 Coñecer os campos da educación social e 

recoñecer novos ámbitos emerxentes.  

                 

A2 Comprender os supostos e fundamentos 

históricos, pedagóxicos, psicolóxicos e sociolóxicos 

da acción socioeducativa e os seus ámbitos de 

actuación, valorando as súas implicacións.  

                 

A3 Analizar as políticas de benestar social e a 

lexislación que sustentan os procesos de acción 

socioeducativa.  

                 

A4 Distinguir os estadios evolutivos das persoas, e 

interpretar as súas implicacións educativas.  

                 

A5 Identificar e analizar os factores contextuais que 

afectan os procesos de intervención socioeducativa.  

                 

A6 Seleccionar diferentes métodos e técnicas para a 

planificación e avaliación de programas e servizos.  

                 

A7 Aplicar metodoloxías educativas e 

dinamizadoras da acción socioeducativa.  

                 

A9 Deseñar e desenvolver proxectos, programas e 

servizos nos diferentes campos de intervención 

profesional promovendo a participación e o 

desenvolvemento comunitario.  

                 

A10 Analizar, difundir, orientar e desenvolver 

procesos de promoción cultural.  

                 

A11 Observar, analizar, interpretar procesos de 

mediación social, cultural e educativa.  

                 

A12 Mediar en situacións de risco e conflito.                   
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COMPETENCIAS DA TITULACIÓN 
ESPECÍFICAS 

DESARROLLO  DOMINIO  RELEVANCIA 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
A13 Deseñar e levar a cabo proxectos de 

investigación elementais aplicables aos diferentes 

campos de intervención.  

                 

A14 Identificar e emitir xuízos razoados sobre 

problemas socioeducativos para mellorar a práctica 

profesional.  

                 

A15 Elaborar e xestionar medios e recursos para a 

intervención socioeducativa.  

                 

A16 Comprender a traxectoria da Educación Social 

e a configuración do seu campo e identidade 

profesional.  

                 

A17 Formar axentes de intervención socioeducativa 

e comunitaria.  

                 

A18 Dirixir e coordinar planos e proxectos 

socioeducativos.  

                 

A19 Asesorar e supervisar programas, planos, 

proxectos e centros socioeducativos.  

                 

A20 Desenvolver unha disposición favorable ao 

traballo en contornos multiculturais e 

plurilingüísticos.  

                 

A21 Deseñar e implementar procesos de avaliación 

de programas e estratexias de intervención 

socioeducativa en diversos contextos.  

                 

COMPETENCIAS DA TITULACIÓN 
TRANSVERSAIS 

DESARROLLO  DOMINIO  RELEVANCIA 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
B1 Elaborar, analizar, sintetizar, valorar e transmitir 

criticamente a información. 

                 

B2 Redactar e presentar informes técnicos, 

memorias, regulamentos ou calquera outro 

documento básico que contribúa a regular a acción 

socioeducativa. 

                 

B3 Xerar a cultura profesional colaborativa, 

fomentando o traballo en rede e integrándose en 

grupos interdisciplinares con iniciativa e 

responsabilidade. 

                 

B4 Deseñar e impulsar espazos socioeducativos en 

contextos de diversidade atendendo á igualdade de 

xénero, á equidade e respecto aos dereitos humanos, 

favorecendo o empoderamento das persoas e 

colectivos ubicados en situacións de desvantaxe 

social. 

                 

B5 Capacidade de mostrar actitudes coherentes 

coas concepcións éticas e deontolóxicas propias da 

profesión. 

                 

B6 Adquirir e dominar habilidades comunicativas 

que permitan transmitir información, ideas e 

propostas a diversas audiencias. 

                 

COMPETENCIAS DA TITULACIÓN DESARROLLO  DOMINIO  RELEVANCIA 
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NUCLEARES 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral 

coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade 

autónoma.  

                 

C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma 

oral e escrita dun idioma estranxeiro.  

                 

C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías 

da información e as comunicacións (TIC) 

necesarias para o exercicio da súa profesión e para a 

aprendizaxe ao longo da súa vida.  

                 

C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía 

aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e 

solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar 

problemas, formular e implantar solucións baseadas 

no coñecemento e orientadas ao ben común.  

                 

C5 Entender a importancia da cultura 

emprendedora e coñecer os medios ao alcance das 

persoas emprendedoras.  

                 

C6 Valorar criticamente o coñecemento, a 

tecnoloxía e a información dispoñible para resolver 

os problemas cos que deben enfrontarse.  

                 

C7 Asumir como profesional e cidadán a 

importancia da aprendizaxe ao longo da vida.  

                 

C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a 

innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no 

avance socioeconómico e cultural da sociedade.  
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RESUMEN: En la publicación del Plan de Estudios de la Licenciatura de Psicopedagogía 

en España (BOE, de 16 de agosto de 1993), el Practicum se define como el “conjunto 

integrado de prácticas que proporcionen experiencia directa sobre diversos aspectos de la 

intervención psicopedagógica” y se establece como una materia de segundo curso. 

Teniendo en cuenta que el Practicum es el lugar y el momento idóneo para la comprobación 

de la consecución de los objetivos de las diferentes materias, se ha decidido poner en 

marcha una pequeña investigación con el propósito de detectar la presencia de objetivos 

vinculados a las materias de nuestra área de conocimiento (Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación –MIDE-) en el Practicum atendiendo, al grado de consecución y 

de importancia que el alumnado les otorga. 

De este modo, se ha redactado un pequeño cuestionario en el que el alumnado fuese capaz 

de detectar cuáles de los objetivos planificados, presentes en las materias del área MIDE, 

eran capaces de alcanzar y a cuáles les otorgan una mayor o menor importancia. 

 

 

Introducción 

En la publicación del Plan de Estudios de la Licenciatura de Psicopedagogía 

(BOE de 16 de agosto de 1993) el Practicum se define como el “conjunto integrado de 

prácticas que proporcionan experiencia directa sobre diversos aspectos de la 

intervención psicopedagógica” y se establece como una materia de segundo curso de la 

titulación. La consideración como materia troncal y el número de créditos dedicados 

(12c), parecen reforzar su importancia de cara a la formación de las futuras y futuros 

psicopedagogas/os. 

Algo a destacar del Plan de Estudios es que es una materia adscrita a las 

siguientes áreas de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar, Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE), Psicología Evolutiva y de la 
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Educación y Teoría e Historia da Educación. De esta forma, el profesorado de cada una 

de las áreas anteriores se encarga de tutorizar al grupo de alumnas/os.  

El Practicum ocupa un lugar destacado en aquellas titulaciones en las que se 

reconoce la necesidad de ofrecer una formación en la que se combinen los componentes 

teóricos y prácticos. De hecho, existen numerosas investigaciones en las que la materia 

de Practicum es objeto de estudio en diferentes titulaciones relacionadas con las 

Ciencias de la Educación (educación social, logopedia, magisterio, pedagogía o 

psicopedagogía) (Armengol, Castro, Jariot, Massot y Sala, 2011; González Fernández 

(2006); Rodicio e Iglesias, 2011). 

En dichos estudios, se atiende a diferentes perspectivas, como las funciones, que 

desde un punto de vista genérico pueden desarrollar los/las profesionales de la 

educación, los ámbitos de trabajo más frecuentes y las competencias que se desarrollan 

en estos contextos; otras temáticas se centran en el análisis de la acción tutorial que 

desempeña el profesorado tutor del practicum o en comprobar la incidencia de dicho 

Practicum en la formación teórico-práctica del futuro psicopedagogo, entre otras 

(Armengol, Castro, Jariot, Massot y Sala, 2011; Cid y Ocampo, 2007; Cubo y 

Montanero, 2000; Martínez Figueira, 2008; Tello, 2007; Vallejos, Fernández y Sánchez 

(2002). 

En cuanto a la titulación de psicopedagogía en concreto, también se han analizado 

diversos datos que han llevado a diversos autores y autoras a establecer numerosos 

estudios teóricos a nivel de objetivos y competencias a alcanzar por el alumnado de 

psicopedagogía (Latorre y Blanco, 2009; Rodicio e Iglesias, 2011). 

En este caso, se ha optado por un aspecto no tratado en las investigaciones 

consultadas, sino más relacionado con el efectuado por Tello (2007) en el que se hace 

referencia a las asignaturas de mayor y menor utilidad o aplicabilidad para el desarrollo 

del Practicum.  

Así, trataremos de estudiar la vinculación de los objetivos de dicho Practicum con 

materias relacionadas con una determinada área de estudio, MIDE; cuestión de carácter 

novedoso. 
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Método 

Objetivos 

Basándonos en los objetivos de la titulación y teniendo en cuenta que el 

Practicum es el lugar y el momento idóneo para la comprobación de la consecución de 

los objetivos de las diferentes materias por el alumnado de Psicopedagogía decidimos 

poner en marcha una pequeña investigación con los siguientes objetivos: 

- Caracterizar la muestra en función de las variables de identificación. 

- Detectar la presencia de objetivos vinculados a las materias del área de  

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE), en la materia 

de Practicum. 

- Determinar si existen diferencias significativas a nivel estadístico, entre las 

valoraciones realizadas por el alumnado sobre su percepción de los objetivos 

vinculados a dicha área, atendiendo, por un lado a la consecución de éstos y, 

por el otro, a la importancia que nuestro alumnado les otorga. 

- Determinar la fiabilidad y validez del instrumento utilizado para medir de 

forma consistente y precisa. 

 

Muestra 

Esta investigación, de carácter exploratorio y piloto, cuenta en este curso 

2012/2013, con una población de 51 estudiantes matriculados/as en la materia de 

Practicum en la titulación de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de A Coruña. 

La muestra está compuesta por un total de 31 sujetos. El 87% son mujeres; no hay 

que olvidar que estamos en una titulación mayoritariamente feminizada, y el 13% son 

hombres. Este tipo de muestreo es intencional, ya que, se ha encuestado al alumnado 

asistente al aula de una materia del segundo cuatrimestre de dicha titulación, que habían 

cursado durante el año académico 2012-2013 la materia de Practicum. 

Con respecto a la tutorización de este alumnado en dicha materia, de los 31 

sujetos encuestados, un 51,6% fue tutorizado por profesorado del área de Didáctica y 

Organización Escolar; un 35,5% por profesorado del área de MIDE y un 12.9% del área 

de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
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El ámbito de intervención, en el que este alumnado ha realizado el Practicum es: 

un 38,7% en la Unidad o Departamento de Orientación en un centro educativo; un 

38,7% en la categoría “Otras” mediante la cual hacen referencia a la Asociación familiar 

y de enfermos de Alzheimer; la UMAD; la Asociación Stop accidentes; ACLAD; el 

hospital; el CEFORE y el Centro de atención de adultos con discapacidad psíquica. 

También, los/las estudiantes realizan las prácticas con un 9,7% en los Equipos 

Psicopedagógicos de Apoyo y otro 9,7% en los Gabinetes psicopedagógicos de ejercicio 

privado. El resto (3,2%) del alumnado no ha contestado. 

En cuanto a la elección del ámbito de intervención  por parte del alumnado, un 

61,3% ha elegido por petición propia; un 29% a través del listado facilitado por la 

facultad y un 9,7% por sorteo. 

 

Procedimiento 

Visto el desarrollo del primero de los objetivos de la investigación, el segundo se 

centró en detectar la presencia de objetivos de la materia de Practicum de la licenciatura 

en Psicopedagogía vinculados a las materias del área de MIDE. Este objetivo, serviría 

de base para continuar con la siguiente fase del estudio, centrada en investigar si, con 

respecto a los objetivos determinados en la fase anterior, existen diferencias 

significativas a nivel estadístico, entre las valoraciones realizadas por el alumnado de 

acuerdo a las dos dimensiones presentadas (consecución y relevancia). 

Entre los objetivos que se pretenden alcanzar mediante la realización del 

Practicum en la titulación de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de A Coruña se diferencian, por un lado,  los de carácter 

general y por otro, los de carácter específico, que se concretan atendiendo a los tres 

ámbitos de conocimiento a nivel conceptual, de habilidades y destrezas y a nivel de 

actitudes, como figuran en la Tabla I. Realizando una revisión de dichos objetivos, se 

convocó al profesorado de dicho área, que, con respecto a los primeros objetivos, 

decidió que presentaban un carácter tan general que no estaban vinculados 

exclusivamente a las materias de la titulación adscritas a nuestra área de conocimiento, 

MIDE. No obstante, el resto, excepto el último, se vinculaban fácilmente a materias de 

nuestra área como son: 

- Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. 
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- Métodos de Investigación en Educación. 

- Orientación Profesional. 

- Diagnóstico en Educación. 

- Métodos y Técnicas de Evaluación de Centros. 

- Análisis de Datos en la Investigación Educativa. 

De acuerdo con ello, se decidió redactar un cuestionario en el que sólo se incorporasen 

los objetivos referenciados en el párrafo anterior. 

Tabla I. Objetivos de la materia de Practicum de la titulación de Psicopedagogía de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña 

Objetivos generales: 
• Propiciar un aprendizaje profesional articulado a través de procesos de investigación-acción 

colaborativa basada en un proceso cíclico de planificación acción-reflexión. 

• Facilitar los procesos de interacción teoría-práctica de forma que se establezca una transferencia de 

aprendizajes. 

• Favorecer el desarrollo profesional e investigador de los/las futuros/as psicopedagogos/as a través del 

contraste entre los aprendizajes realizados en la facultad y en la práctica cotidiana. 

Objetivos de carácter específico: 
A nivel conceptual: 

• Integrar los conocimientos teórico-prácticos en la identificación y solución de los problemas que 

competen a su campo profesional. 

• Identificar en el medio social real problemas que se presentan en la comunidad escolar y aquellos 

programas encaminados a su solución y prevención. 

• Identificar y describir las funciones del/de la psicopedagogo/a en su desempeño profesional y evaluar 

críticamente sus limitaciones. 

A nivel de habilidades y destrezas: 

• Colaborar en la planificación y en el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

• Colaborar con personal especializado en la evaluación de los problemas específicos de la evaluación e 

intervención psicopedagógica. 

• Diseñar, aplicar y evaluar programas educativos a nivel grupal y/o individual. 

• Conocer y adaptar los recursos disponibles en el medio institucional para conseguir sus objetivos 

profesionales. 

• Diseñar, aplicar y evaluar materiales y recursos necesarios para el óptimo desarrollo de su actividad 

profesional. 

• Colaborar con otros profesionales en los procesos educativos que se desarrollan en las distintas 

instituciones implicadas en la intervención psicopedagógica. 

• Diseñar, aplicar y evaluar instrumentos de recogida de datos. 

• Sistematizar, describir e interpretar los datos recogidos. 

A nivel de actitudes: 

• Demostrar una actitud positiva cara a la investigación de los procesos involucrados en su práctica 

profesional, la comprobación de la efectividad de sus técnicas y la búsqueda de alternativas prácticas 

que mejoren la calidad de su trabajo profesional. 

• Mostrar interés cara a la actualización permanente a través de la lectura crítica de estudios, 

investigaciones y reflexiones relacionados con su área de trabajo. 
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Instrumento 

Inicialmente se construyó un cuestionario tipo Likert con cinco opciones de 

respuesta: Ninguna (1); Poca (2); Regular (3); Bastante (4) y Mucha (5), en el que se 

recogían datos de las variables independientes, para caracterizar la muestra, como por 

ejemplo, sexo, área de conocimiento de su tutor/a de Practicum en la facultad, ámbito 

de intervención en que realiza las prácticas y razón de elección del centro en el que 

realizas las prácticas. Y como variables dependientes, se han diseñado dos grandes 

dimensiones: consecución y relevancia. 

En segundo lugar, se determinó la validez de constructo mediante la técnica del 

juicio de expertos, seleccionando cinco especialistas versados en la temática, quienes 

analizaron cada uno de los ítems en cuanto a la claridad, congruencia y tendenciosidad. 

Posteriormente, se realizaron las modificaciones sugeridas por los expertos, dando 

como resultado un instrumento depurado de 26 ítems. 

De esta forma, se redactó un pequeño cuestionario en el que el alumnado fuese 

capaz de detectar cuáles de los objetivos planificados (presentes en las materias del área 

MIDE) eran capaces de alcanzar y a cuáles les otorgan una mayor/menor importancia. 

No se incorpora dicho cuestionario, por cuestiones de espacio, teniendo en cuenta que 

los diferentes ítems se pueden consultar en las Tablas II - X. 

 

Resultados 

Análisis descriptivo 

Con respecto al tercero de los objetivos de la investigación, atendiendo a los 

resultados mostrados en las Tablas II, III y IV, se procede a continuación a realizar un 

análisis con respecto a los objetivos más y menos valorados por el alumnado con 

respecto a las dos dimensiones estudiadas (consecución y relevancia).  

Si realizamos una valoración global con respecto a la dimensión referida a la 

consecución de los objetivos directamente vinculados al área MIDE, hemos de destacar 

que básicamente se obtiene un resultado positivo ya que el 69,23% de las medias son 

superiores a 3,07; no obstante, es de destacar que la desviación típica en el conjunto de 

puntuaciones es elevada lo que nos lleva a concluir que las valoraciones son bastante 

diferentes entre el alumnado participante. 
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No obstante, se ha realizado un proceso más pormenorizado, atendiendo a los tres 

tipos de objetivos específicos (a nivel conceptual, de habilidades y de actitudes) que se 

expone a continuación: 

En cuanto a la dimensión relacionada con la consecución de los objetivos a nivel 

conceptual, como se puede observar en la Tabla II, son escasos (40%) los valores de las 

medias superiores a 3; de entre ellas, cabe destacar que en la que se obtiene una media 

más alta es en el ítem referido a “Pudiste identificar las funciones de la/el 

psicopedagoga/o” (3,32). Aunque el resto de las medias (60%) obtienen valores 

inferiores a 3, ninguna de ellas, se sitúa por debajo de 2,5, registrándose que la media 

más baja se corresponde con “Pudiste resolver problemas, aplicando los conocimientos 

teórico-prácticos” y “Pudiste identificar programas encaminados a la solución y/o 

prevención de problemas” (2,74).  

Tabla II. Medias y desviaciones típicas de los objetivos conceptuales en la dimensión consecución 

Medias y desviaciones típicas de los objetivos conceptuales en la dimensión 
consecución 

Consecución 
Media DT 

Pudiste identificar problemas, aplicando los conocimientos teórico-prácticos 3,16 1,18 

Pudiste resolver problemas, aplicando los conocimientos teórico-prácticos 2,74 1,125 

Pudiste identificar programas encaminados a la solución y/o prevención de 

problemas 

2,74 1,182 

Pudiste identificar las funciones de la/el psicopedagoga/o 3,32 1,536 

Pudiste evaluar críticamente las limitaciones de las funciones de la/el 

psicopedagoga/o 
2,90 1,248 

 

En la dimensión relacionada con la consecución de los objetivos a nivel de 

habilidades, como figura en la Tabla III vuelven a ser escasos (38,89%) los valores de 

las medias superiores a 3 aunque sí se obtienen valores superiores en general, a los de 

los objetivos a nivel conceptual; de entre ellos, cabe destacar que incluso se señalan dos 

objetivos con medias superiores a 4 “Pudiste colaborar en el desarrollo de actividades 

pedagógicas” (4,10) y “Pudiste conocer recursos disponibles en el medio institucional” 

(4,19). En este caso, el resto de las medias (61,11%) obtienen valores inferiores a 3, y, 

bastante de ellas, se sitúan por debajo de 2,5; son los objetivos referidos al diseño de 

programas educativos e instrumentos de recogida de datos, a la aplicación de programas 

educativos y a la evaluación de programas educativos, materiales y recursos e 

instrumentos de recogida de datos. 
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Tabla III. Medias y desviaciones típicas de los objetivos referidos a habilidades en la dimensión 

consecución 

Medias y desviaciones típicas de los objetivos referidos a habilidades en la 
dimensión consecución 

Consecución 
Media DT 

Pudiste colaborar en la planificación de actividades pedagógicas 3,58 1,259 

Pudiste colaborar en el desarrollo de actividades pedagógicas 4,10 1,193 

Pudiste colaborar con personal especializado en la evaluación e intervención 

psicopedagógica 
3,07 1,507 

Pudiste colaborar con otras/os profesionales en los procesos educativos 3,35 1,427 

Pudiste conocer recursos disponibles en el medio institucional 4,19 ,980 

Pudiste adaptar recursos disponibles en el medio institucional 3,48 ,996 

Pudiste diseñar programas educativos 2,10 1,274 

Pudiste diseñar materiales y recursos necesarios 2,94 1,459 

Pudiste diseñar instrumentos de recogida de datos 2,13 1,408 

Pudiste aplicar programas educativos 2,48 1,546 

Pudiste aplicar materiales y recursos 3,63 1,299 

Pudiste aplicar intrumentos de recogida de datos 2,90 1,620 

Pudiste sistematizar los datos recogidos (si los aplicaste) 2,66 1,675 

Pudiste describir los datos recogidos (si los aplicaste) 2,69 1,606 

Pudiste interpretar los datos recogidos (si los aplicaste) 2,86 1,642 

Pudiste evaluar programas educativos 2,06 1,365 

Pudiste evaluar materiales y recursos 2,42 1,523 

Pudiste evaluar instrumentos de recogida de datos 2,29 1,395 

 

Finalmente, en la dimensión relacionada con la consecución de los objetivos a 

nivel actitudinal, como puede observarse en la Tabla IV, todas las medias se sitúan por 

encima de 3, siendo el objetivo mejor valorado el referido a “Conseguiste demostrar una 

actitud positiva de cara a la investigación de los procesos involucrados en la práctica 

profesional del psicopedagogo/a” (3,61). 

Tabla IV. Medias y desviaciones típicas de los objetivos actitudinales en la dimensión consecución 

Medias y desviaciones típicas de los objetivos actitudinales en la dimensión 
consecución 

Consecución 
Media DT 

Conseguiste demostrar una actitud positiva de cara a la investigación de los 

procesos involucrados en la práctica profesional del psicopedagogo/a 
3,61 1,256 

Conseguiste comprobar la efectividad de las técnicas a emplear por el 

psicopedagogo/a 
3,29 1,395 

Conseguiste buscar alternativas prácticas que mejoren la calidad profesional del 

psicopedagogo/a 
3,32 1,275 

 

Si realizamos una valoración global con respecto a la dimensión referida a la 

relevancia de los objetivos directamente vinculados al área MIDE, hemos de destacar 

que se obtiene un resultado positivo ya que el 100% de las medias son superiores a 3,48 

puntos, siendo superiores a 4 en el caso de todos los objetivos a nivel conceptual y 
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actitudinal. Es de destacar también, con respecto a esta valoración, que la desviación 

típica es en este caso mucho menor lo que nos lleva a concluir que las valoraciones son 

bastante similares entre el alumnado participante. 

No obstante, se ha realizado un proceso más pormenorizado, atendiendo a los tres 

tipos de objetivos específicos (a nivel conceptual, de habilidades y de actitudes) que se 

expone a continuación: 

En cuanto a la dimensión relacionada con la relevancia de los objetivos a nivel 

conceptual, todas las medias se sitúan por encima de 4, siendo el objetivo mejor 

valorado el referido a “Pudiste resolver problemas, aplicando los conocimientos teórico-

prácticos” (4,52), como puede apreciarse en la Tabla V. 

Tabla V. Medias y desviaciones típicas de los objetivos conceptuales en la dimensión relevancia 

Diferencias significativas dentro de los objetivos conceptuales Relevancia 
Media DT 

Pudiste identificar problemas, aplicando los conocimientos teórico-prácticos 4,48 0,769 

Pudiste resolver problemas, aplicando los conocimientos teórico-prácticos 4,52 ,626 

Pudiste identificar programas encaminados a la solución y/o prevención de 

problemas 

4,23 ,805 

Pudiste identificar las funciones de la/el psicopedagoga/o 4,48 ,851 

Pudiste evaluar críticamente las limitaciones de las funciones de la/el 

psicopedagoga/o 

4,03 ,875 

 

En la dimensión relacionada con la relevancia de los objetivos a nivel de 

habilidades, todas las medias se sitúan por encima de 3,48, siendo el objetivo mejor 

valorado el referido a “Pudiste colaborar en el desarrollo de actividades pedagógicas” 

(4,29), como se puede ver en la Tabla VI. 

Tabla VI. Medias y desviaciones típicas de los objetivos referidos a habilidades en la dimensión 

relevancia 

Medias y desviaciones típicas de los objetivos referidos a habilidades en la 
dimensión relevancia 

Relevancia 
Media DT 

Pudiste colaborar en la planificación de actividades pedagógicas 4,19 1,014 

Pudiste colaborar en el desarrollo de actividades pedagógicas 4,29 ,902 

Pudiste colaborar con personal especializado en la evaluación e intervención 

psicopedagógica 

4,23 1,073 

Pudiste colaborar con otras/os profesionales en los procesos educativos 4,19 ,946 

Pudiste conocer recursos disponibles en el medio institucional 4,13 ,922 

Pudiste adaptar recursos disponibles en el medio institucional 4,03 ,912 

Pudiste diseñar programas educativos 3,61 1,283 

Pudiste diseñar materiales y recursos necesarios 3,87 1,088 

Pudiste diseñar instrumentos de recogida de datos 3,84 ,969 

Pudiste aplicar programas educativos 3,84 1,267 
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Pudiste aplicar materiales y recursos 3,97 ,964 

Pudiste aplicar intrumentos de recogida de datos 3,84 1,003 

Pudiste sistematizar los datos recogidos (si los aplicaste) 3,86 ,915 

Pudiste describir los datos recogidos (si los aplicaste) 3,83 ,928 

Pudiste interpretar los datos recogidos (si los aplicaste) 3,79 1,048 

Pudiste evaluar programas educativos 3,48 1,262 

Pudiste evaluar materiales y recursos 3,68 ,979 

Pudiste evaluar instrumentos de recogida de datos 3,52 ,996 

 

Finalmente, en la dimensión relacionada con la relevancia de los objetivos a 

nivel actitudinal, todas las medias se sitúan por encima de 4, siendo el objetivo mejor 

valorado el referido a “Conseguiste comprobar la efectividad de las técnicas a emplear 

por el psicopedagogo/a” (4,32), de acuerdo a lo reflejado en la Tabla VII. 

Tabla VII. Medias y desviaciones típicas de los objetivos actitudinales en la dimensión relevancia 

Medias y desviaciones típicas de los objetivos actitudinales en la dimensión 

relevancia 

Relevancia 

Media DT 

Conseguiste demostrar una actitud positiva de cara a la investigación de los 

procesos involucrados en la práctica profesional del psicopedagogo/a 

4,23 ,845 

Conseguiste comprobar la efectividad de las técnicas a emplear por el 

psicopedagogo/a 

4,32 ,909 

Conseguiste buscar alternativas prácticas que mejoren la calidad profesional del 

psicopedagogo/a 

4,19 ,946 

 

Fiabilidad del instrumento 

Finalmente, con objeto de tratar el último de los objetivos de la investigación, 

para los análisis efectuados hemos combinado la estadística descriptiva e inferencial 

mediante estadísticos de fiabilidad (α de Cronbach). El tratamiento y análisis de datos 

ha sido efectuado mediante el programa estadístico SPSS. 

La fiabilidad de la prueba fue estimada a través del cálculo del coeficiente Alfa de 

Cronbach, para determinar la consistencia interna, obteniéndose un α=.935 (valor 

tipificado), con un nivel de confianza del 95% para todos los ítems que evalúan la 

consecución de los objetivos del Practicum vinculados a nuestra área de conocimiento. 

Y un α=.937 (valor tipificado), con un nivel de confianza del 95% para todos los ítems 

que evalúan la relevancia de los mismos objetivos. 
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Análisis comparativo entre consecución y relevancia 

Con respecto al segundo de los objetivos de nuestra investigación, centrado en 

determinar si existen diferencias significativas a nivel estadístico, entre las valoraciones 

realizadas por el alumnado sobre su percepción de los objetivos, en las dos dimensiones 

presentadas (consecución y relevancia), los datos obtenidos permiten comprobar que, 

con un nivel de significación de <.05, la prueba Friedman para K muestras relacionadas 

fue estadísticamente significativa en 23 de los 26 ítems planteados. Para ello, vamos a 

ver las diferencias teniendo en cuenta la agrupación de los objetivos específicos de la 

materia de Practicum a nivel conceptual, a nivel de habilidades y destrezas y a nivel de 

actitudes.  

Con respecto a los objetivos a nivel conceptual, en la Tabla VIII se exponen los 

principales resultados obtenidos. 

Tabla VIII. Diferencias significativas dentro de los objetivos conceptuales 

Diferencias significativas dentro de los objetivos conceptuales Prueba Friedman 

Pudiste identificar problemas, aplicando los conocimientos teórico-prácticos (χ2=15,695, p=,001) 

Pudiste resolver problemas, aplicando los conocimientos teórico-prácticos (χ2=21,160, p=,001) 

Pudiste identificar programas encaminados a la solución y/o prevención de 

problemas 

(χ2=13,370, p=,001) 

Pudiste identificar las funciones de la/el psicopedagoga/o (χ2=9,941, p=,001) 

Pudiste evaluar críticamente las limitaciones de las funciones de la/el 

psicopedagoga/o 

(χ2=11,560, p=,001) 

 

Con respecto a este grupo de objetivos de carácter conceptual, se puede indicar 

que existen diferencias significativas entre la relevancia que le otorga el alumnado y su 

consecución a través del Practicum. 

Con respecto a los objetivos a nivel de habilidades y destrezas, en la Tabla IX se 

exponen los principales resultados obtenidos. 

Tabla IX. Diferencias significativas dentro de los objetivos referidos a habilidades 

Diferencias significativas dentro de los objetivos referidos a habilidades Prueba Friedman 

Pudiste colaborar en la planificación de actividades pedagógicas (χ2=5,556, p=,018) 

Pudiste colaborar en el desarrollo de actividades pedagógicas (χ2=,692, p=,405) 

Pudiste colaborar con personal especializado en la evaluación e intervención 

psicopedagógica 

(χ2=9,783, p=,002) 

Pudiste colaborar con otras/os profesionales en los procesos educativos (χ2=8,895, p=,003) 

Pudiste conocer recursos disponibles en el medio institucional (χ2=,059, p=,808) 

Pudiste adaptar recursos disponibles en el medio institucional (χ2=8,000, p=,005) 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2539



Pudiste diseñar programas educativos (χ2=16,667, p=,001) 

Pudiste diseñar materiales y recursos necesarios (χ2=8,895, p=,003) 

Pudiste diseñar instrumentos de recogida de datos (χ2=15,207, p=,001) 

Pudiste aplicar programas educativos (χ2=9,783, p=,002) 

Pudiste aplicar materiales y recursos (χ2=2,000, p=,157) 

Pudiste aplicar intrumentos de recogida de datos (χ2=9,783, p=,002) 

Pudiste sistematizar los datos recogidos (si los aplicaste) (χ2=6,545, p=,011) 

Pudiste describir los datos recogidos (si los aplicaste) (χ2=6,000, p=,014) 

Pudiste interpretar los datos recogidos (si los aplicaste) (χ2=5,261, p=,022) 

Pudiste evaluar programas educativos (χ2=6,545, p=,001) 

Pudiste evaluar materiales y recursos (χ2=9,783, p=,002) 

Pudiste evaluar instrumentos de recogida de datos (χ2=10,667, p=,001) 

 

Los ítems que no obtienen significatividad dentro de este bloque son: “Pudiste 

aplicar materiales y recursos” (χ2=2,000, p=,157); “Pudiste colaborar en el desarrollo de 

actividades pedagógicas” (χ2=,692, p=,405) y “Pudiste conocer recursos disponibles en 

el medio institucional” (χ2=,059, p=,808). 

Finalmente, con respecto a los objetivos a nivel de actitudes, en la Tabla X se 

exponen los principales resultados obtenidos. 

Tabla X. Diferencias significativas dentro de los objetivos actitudinales 

Diferencias significativas dentro de los objetivos actitudinales Prueba Friedman 

Conseguiste demostrar una actitud positiva de cara a la investigación de los 

procesos involucrados en la práctica profesional del psicopedagogo/a 

(χ2=8,000, p=,005) 

Conseguiste comprobar la efectividad de las técnicas a emplear por el 

psicopedagogo/a 

(χ2=7,538, p=,006) 

Conseguiste buscar alternativas prácticas que mejoren la calidad profesional 

del psicopedagogo/a 

(χ2=11,560, p=,001) 

 

Con respecto a este grupo de objetivos, se puede indicar que existen diferencias 

significativas entre la relevancia que le otorga el alumnado y su consecución a través de 

la materia de Practicum.  

 

Discusión y conclusiones 

En primer lugar, podemos decir que el instrumento que hemos creado para 

diagnosticar la percepción de objetivos vinculados al área MIDE en estudiantes 

universitarios de la titulación de psicopedagogía en la Universidad de A Coruña, ha 

resultado fiable. 
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Como vemos, la media grupal del alumnado que ha cursado el Practicum de 

Psicopedagogía con respecto a la adquisición de los objetivos totalmente vinculados al 

área MIDE es positiva en la mayoría de los ítems, de lo que se deduce que el programa 

de Practicum presenta un buen desarrollo de esos objetivos, mientras que debería 

potenciar más los objetivos que resultan ser más deficitarios; por ejemplo, con respecto 

a los objetivos referidos a habilidades. Sería importante desarrollar más esos objetivos 

en los centros donde el alumnado realiza sus prácticas con metodologías adecuadas, lo 

que podría ser una nueva vía de investigación concretándose en la creación de 

programas específicos para potenciar un mayor desarrollo de éstos. 

No obstante, es de destacar, con respecto a la relevancia de los objetivos 

vinculados con el área MIDE, la buena acogida de éstos por parte del alumnado; 

cuestión que da lugar a la reflexión entre el grado de competencia por parte del 

alumnado y el grado de importancia que les otorgan. Esta conclusión, va en la línea del 

estudio efectuado por Tello (2007), en el que también se destacaban las materias de 

Diagnóstico en Educación, Modelos de Orientación y Orientación Profesional como 

aquellas de mayor utilidad para el desarrollo del Practicum. 

La profundización en este tipo de análisis nos permitirá, en el futuro, ver si las 

diferencias se incrementan, se reducen o se mantienen, y cuál es su significación 

estadística. En función de ello, se podrían diseñar propuestas formativas en paralelo a 

los currícula formativos, o bien integradas en los mismos, con el fin de conseguir 

profesionales competentes en estas temáticas.  
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RESUMO: Este trabalho visa apresentar resultados parciais da pesquisa em andamento 

sobre Creches Universitárias no Brasil, sendo privilegiada a discussão sobre as ações de 

formação docente para a educação infantil em uma Unidade Universitária Federal de 

Educação Infantil (UUFEI), no estado do Rio de Janeiro. A exigência de formação docente 

para atuar na educação infantil é relativamente recente, em especial a educação destinada às 

crianças de até 3 anos de idade, principalmente a partir da lei nº 9394/96 que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira e das Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Pedagogia. As universidades passaram a ter maior responsabilidade com a 

formação docente para a educação infantil, que no Brasil se destina a crianças de zero a 

cinco anos. Nas UUFEI´s discute-se a possibilidade de contribuição para a formação 

docente e consolidação de práticas e políticas comprometidas com a garantia de direitos das 

crianças a uma educação de qualidade. Algumas unidades não se restringiram à ação de 

educação das crianças, passando a desenvolver atividades sobre formação docente 

articuladas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Assim, apresentamos alguns dados 

produzidos via levantamento e análise de documentos, tecendo um diálogo com estudos de 

referência nacional e internacional. 

 

 

Introdução 

Contextualizando brevemente a Educação Infantil no Brasil 

A história do atendimento a crianças em creches e pré-escolas no Brasil, por 

muito tempo, caracterizou-se por ter suas ações voltadas para a proteção à criança 

pobre, assim como os movimentos iniciados na Europa, na transição do século XVIII 

para o século XIX, no período em que o capitalismo se consolidava. Tais ações, 

marcadas pelo pensamento higienista e moralista, tinham como preocupação salvar as 

crianças da miséria, da fome e do abandono, mas também havia o interesse em controlar 

as famílias pobres, sem, contudo, enfrentar os conflitos socioeconômicos existentes 

numa sociedade profundamente desigual. Portanto, a creche tinha apenas a função de 

guarda, proteção e nutrição das camadas populares (Kuhlmann Jr, 1998). 

Somente nas décadas de 1970 e 1980, com o processo de intensificação do perfil 
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urbano da sociedade brasileira, as políticas educacionais para a educação das crianças 

de até 6 anos se intensificaram, mas ainda insuficientes frente às necessidades de todas 

as regiões brasileiras. Nos anos 1980 e 1990, surgiram propostas diversas e, a partir da 

luta política dos movimentos sociais, a população conquistou na Constituição Federal 

de 1988 o reconhecimento do direito de todas as crianças de 0 a 6 anos à educação, 

além do dever do estado de oferecer creches e pré-escolas para tornar fato esse direito 

(Faria e Palhares, 1999). Pela primeira vez na Constituição do Brasil as creches e pré-

escolas foram vinculadas à educação, o que representou um marco nas políticas públicas 

para a infância brasileira, ao reconhecer as crianças como sujeitos de direitos. 

Leis posteriores à Constituição Federal reafirmaram essa perspectiva política, 

como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90) (Brasil, 1990), 

baseada na Doutrina da Proteção Integral, que busca garantir e proteger os direitos das 

crianças e adolescentes previstos na Constituição Federal em vigência. A Lei nº 

9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), 

também foi um marco na conquista dos direitos das crianças, ao afirmar que a educação 

infantil é a primeira etapa da educação básica, direito de todos e um dever do Estado. 

Nessa lei, se dedicou um título específico para as questões referentes aos Profissionais 

da Educação, com sete capítulos em que são estabelecidos princípios, finalidades e 

exigências como necessárias para o desenvolvimento de ações educativas de qualidade, 

o que coloca até os dias atuais, a formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação infantil como uma questão básica e imprescindível também nesta etapa
2
. 

 

2 Dos Art. 61 ao 67, Título VI, da LDB 9.394/96, destacamos o seguinte: Art. 61. Consideram-se profissionais da 

educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 

são: I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos 

fundamental e médio; [...] Parágrafo único: A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 

educação básica, terá como fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, 

mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da formação e experiências 

anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação 

básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 

(cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. § 1º A União, o 

Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2544



O compromisso com a educação de crianças pequenas requer considerar a 

integração ao sistema educacional daquelas unidades vinculadas à esfera da saúde e 

assistência, como as creches, o que significa também pensar o processo de adequação 

das educadoras
3
 de creches para a educação. Aqui reside um grande desafio, que vem a 

ser o processo de profissionalização docente de educação infantil, no qual implica a 

própria criação desse perfil profissional. Isto é, como preservar muitas experiências e 

saberes que envolvem o cuidar e educar, superar o caráter assistencialista, garantir o 

direito à infância e, de igual modo, garantir direitos das educadoras? 

Aquino (2008) informa que com a LDBEN 9394/96 passou-se a definir e a 

reconhecer essas profissionais como docentes, estabelecendo o lócus de sua formação 

prévia (Curso Normal - médio, ou Magistério - nível superior) e a formação em serviço, 

tanto para aquelas que atuavam como professoras leigas, como para atender ao sentido 

de formação continuada. Outras ações políticas sinalizaram novas perspectivas para a 

educação infantil como, por exemplo, a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) nº.1 de 1999, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, estabelecendo princípios, 

fundamentos e procedimentos para essa etapa educacional, ressaltando a importância da 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas em 

creches e pré-escolas. No mesmo movimento de reordenação do sistema de educação 

nacional, se criou a Resolução CNE/CEB nº. 2 de 1999, que estabeleceu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental em nível médio, no curso normal. 

 
formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. [...] § 3º A formação inicial de 

profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e 

tecnologias de educação a distância. § 4o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 

mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar 

na educação básica pública. [...].Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: I - cursos formadores de 

profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a 

educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; [...] III - programas de educação continuada para 

os profissionais de educação dos diversos níveis. Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público: [...] II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; [...] V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho; [...]. (Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm). 

 
3
 Embora neste texto não tenhamos privilegiado discutir a dimensão de gênero que atravessa a docência e a 

educação infantil, adotaremos o uso do gênero feminino posto que o trabalho na educação infantil é desempenhado, 

em sua grande maioria, por mulheres, não sendo possível assim ocultar essa marca material e simbólica que é 

afeta tanto as concepções sobre a relação infância e sociedade, como as de trabalho feminino. 
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Atualmente a legislação contempla dimensões importantes para o avanço da 

educação infantil brasileira, mas na prática, falta compromisso político para 

implementar grande parte das conquistas, assim como para alcançar novos avanços. 

Esta discussão está posta nos fóruns de educação infantil e na sociedade civil 

organizada
4
 enquanto espaços de luta para uma educação para a infância baseada em 

práticas democráticas e reflexivas, que atendam não só às necessidades, mas 

principalmente aos direitos das crianças. Para Kappel, Aquino e Vasconcellos 

(2011:196), “embora tenha havido uma expansão na oferta de unidades de educação 

infantil para crianças de 0 a 6 anos, ainda estamos distantes das metas propostas pela 

LDB 9394/96 e referendadas no Plano Nacional de Educação”, o que significa haver 

um desafio para superar a política de exclusão historicamente construída, e, por 

conseguinte, superar as grandes desigualdades regionais e socioeconômicas. 

 

As Creches Universitárias no cenário nacional 

Para a contextualização do surgimento das Creches Universitárias no Brasil, aqui 

denominadas UUFEI´s (Unidades Universitárias Federais de Educação Infantil), faz-se 

necessário considerarmos alguns antecedentes legais
5
 e o percurso de luta por creches 

na década de 1970, tendo como protagonistas os movimentos sociais, mulheres 

trabalhadoras, feministas, empregadas de empresas públicas e privadas, sindicatos, 

entre outros. Desta forma, somando-se às reivindicações dos movimentos sociais, as 

comunidades universitárias, que também se engajaram na luta pelo direito de assistência 

 
 
4 Fóruns Estaduais e Regionais de Educação Infantil, o MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 

Brasil (http://www.mieib.org.br/pagina.php), os Sindicatos dos Trabalhadores da Educação, a Associação Nacional 

de Pós-graduação e Pesquisa em Educação-ANPEd, entidades de defesa dos direitos das crianças, entre outros. 
 

5 O primeiro documento legal a garantir a creche como direito (no caso às mulheres trabalhadoras) vem a ser o 

Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, que regulamentou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

explicitando a exigência de local apropriado para as empregadas guardarem os filhos sob a vigilância e assistência, 

no período de amamentação nos estabelecimentos em que trabalharem pelo menos trinta mulheres. Além desse 

Decreto, há também a Portaria n° 1, de 15 de janeiro de 1969, e a Portaria n° 1, de 6 de janeiro de 1971, do 

Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho (DNSHT). Apesar de não tratarem do direito a creche 

nos locais de trabalho, este é um direito da mulher trabalhadora, com idade de dezesseis a quarenta anos, de 

amamentar seu filho durante a jornada de trabalho, conforme expresso na legislação. 
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à criança, levando as universidades federais a criarem creches em suas estruturas. 

Contudo, o respaldo legal para as universidades criarem unidades de educação infantil 

só se materializou com o Decreto n° 93.408 de 10 de outubro de 1986
6
. Este dispositivo 

legal dispôs sobre a instituição da assistência pré-escolar para os filhos e dependentes 

de servidores de órgãos da Administração Pública Federal direta, suas autarquias e 

fundações sob a supervisão ministerial. 

Ainda anterior a esse documento, na década de 1970 foram criadas cinco creches 

em universidade federal, sendo a primeira inaugurada em 1971
7
. Na década de 1980 até 

o fim dos anos 90, houve expansão das creches nas universidades federais com a 

inauguração de dezoito novas unidades, quando servidores dessas universidades, tanto 

mulheres quanto homens, passaram a ter o direito à creche no local de trabalho. Esta 

ampliação pode ser também justificada pelos avanços da educação infantil, 

principalmente, a partir da Constituição Federal de 1988, quando a creche juntamente 

com a pré-escola, passa a ser um direito das crianças e dos trabalhadores. 

Em 1993, outro decreto, de n° 977 veio revogar o anterior (Decreto n° 

93.408/1986), determinando que a assistência pré-escolar destinada a filhos e 

dependentes dos servidores públicos da Administração Federal pode ser prestada na 

modalidade direta, por meio de creche própria, ou indireta, por intermédio do auxílio 

pré-escolar, através de pagamento de um valor mensal dado ao servidor. Outra 

deliberação presente neste Decreto foi a de vetar a criação de novas creches como 

unidades integrantes da estrutura organizacional dos órgãos da Administração Pública 

Federal, autorizando apenas a continuidade de funcionamento àquelas existentes 

anterior à data de sua publicação. Apesar desta última medida, isto é, não autorização a 

novas unidades, ainda assim, três unidades foram criadas por terem seus processos em 

andamento nesse período. 

 
6 O Decreto estabelece que os órgãos e entidades da Administração Federal Direta e Indireta e Fundações sob a 

supervisão ministerial, viabilizem o atendimento às crianças de 0 a 6 anos, filhos dos servidores, através de creches, 

instituições materno-infantis e jardins de infância integrantes de sua própria estrutura organizacional, ou que 

contratem, mediante licitação, os serviços de instituições particulares, ou ainda que utilizem, mediante convênios, as 

instituições de atendimento à criança de 0 a 6 anos conjuntamente com outros órgãos ou entidades públicas (Cardoso, 

1986 apud Raupp, 2003, p.20). 
 

7 A primeira creche universitária (UUFEI) foi criada em 1971 na Universidade Federal de São Paulo, seguida, em 

1972, da Creche da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Creche Francesca Zácaro, ambas em 

funcionamento até os dias atuais. 
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Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), de n° 9.394/96, a Educação Básica ganhou nova configuração, dentre as 

quais, a que caracteriza a educação infantil como sua primeira etapa. Ao passar a 

integrar a Educação Básica, as creches e pré-escolas já existentes e as a serem criadas 

ficaram submetidas a uma série de exigências para sua estrutura e funcionamento; todas 

as instituições, públicas ou privadas, ficaram vinculadas ao sistema de ensino. 

Se, inicialmente, as UUFEI´s surgiram com o grande objetivo de atender às 

demandas trabalhistas, no decorrer de suas experiências foram ampliando suas funções 

para além da guarda e educação das crianças. A relação com o ambiente institucional 

acadêmico trouxe a perspectiva de outras funções relacionadas ao campo de estágio, 

pesquisa e extensão, se afirmando ainda como espaço de formação profissional inicial e 

continuada especialmente para o campo da educação e docência. 

Conforme investigação de Raupp (2003), no início do século XIX, havia 26 

unidades universitárias federais de educação infantil, em 19 universidades, sendo 

distribuídas regionalmente da seguinte forma: uma no Centro-Oeste, cinco no Nordeste, 

nenhuma no Norte, nove no Sudeste e quatro Sul. Destacamos que essa distribuição 

geográfica, concentrada na região Sudeste, onde se localizam os grandes centros 

urbanos, reproduz as desigualdades regionais do país. A referida pesquisa apontou 

ainda que, neste universo, há uma diversidade de modos de organização e estrutura 

quanto à manutenção, vinculação na universidade, quadro funcional e formação de 

professores. 

As UUFEI´s compartilham de problemas e desafios bem parecidos, tanto por suas 

questões de origem comuns, como pelos novos desafios postos pela Resolução nº1, de 

10/03/2011 (Brasil, 2011), que fixa Normas de Funcionamento das Unidades de 

Educação Infantil ligadas à administração pública federal, além de suas problemáticas 

específicas e locais. A formação continuada para seu quadro funcional, em especial, as 

professoras de educação infantil, também se destaca como grande preocupação e 

desafio. Concordamos com Raupp (2004: p.213), quando ressalta a importância dessas 

unidades. 

(...) a Universidade contribui para a qualidade da educação das crianças de 0 

a 6 anos, por meio de suas Unidades de Educação Infantil, as quais 

constituem-se em espaços que buscam “responder a demandas e desafios 

colocados para a educação infantil pública, caracterizando-se, além de 

campo para educação de crianças, como espaços de formação acadêmica e 

profissional, que produz e socializa conhecimentos”. Espaços que se 
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acredita e que se faz mister como centros de Excelência em Educação 

Infantil. (p. 213). 
 

Método 

Levantamento documental: pistas de um caminho percorrido e a percorrer 

O objetivo do presente trabalho é apresentar resultados parciais da pesquisa em 

andamento sobre Creches Universitárias no Brasil, sendo privilegiada a discussão sobre 

as ações de formação docente para a educação infantil em uma UUFEI, no estado do 

Rio de Janeiro/Brasil, a partir do primeiro levantamento e análise de documentos da 

unidade investigada. Nosso estudo parte do reconhecimento da importância da 

universidade pública e das UUFEI´s no cenário nacional, bem como da necessidade de 

superarmos antigas demandas que envolvem a formação docente continuada para a 

pequena infância. Nesse sentido, buscamos conhecer as potencialidades e desafios para 

a construção de um projeto educativo emancipador para as crianças e docentes, como 

também buscamos identificar elementos que possam fortalecer as políticas públicas 

para essa etapa educacional. 

A pesquisa, de caráter quali-quanti, contou primeiramente com o levantamento 

documental sobre a produção de conhecimento de uma UUFEI, que totalizou 193 

produções e evidenciou um significativo material de pesquisa. A partir dos seguintes 

campos: tipo de documento, título, finalidade, área, autoria, orientador/coordenador, 

portador, instituição, ano, número de páginas, suporte, linguagem, palavras-chave, 

local depositado e observações, foi realizada uma importante sistematização. 

Dentre os diversos documentos examinados, os projetos e as comunicações, 

ganharam destaque como tipo de documento localizado e catalogado referente aos três 

quinquênios pesquisados: 1997-2001, 2002-2006 e 2007-2011. 

Com essa primeira sistematização, já encontramos alguns elementos para 

refletirmos sobre formação continuada. Verificamos que das áreas de conhecimento 

identificadas, há evidente predomínio da Educação e da Psicologia, o que não se 

constitui em surpresa para o campo da Educação, historicamente influenciado e muitas 

vezes dirigido pela Psicologia (Warde, 1997). Contudo, identificamos também uma 

diversidade de áreas do conhecimento, como por exemplo, Serviço Social, Medicina, 

Odontologia, Arquitetura, Enfermagem, entre outras, que se fazem também presentes, 

mas de forma menos expressiva. 

Considerando que todos os 193 documentos foram catalogados com até quatro 
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palavras-chave cada um, acreditamos que as mesmas também possam oferecer 

importantes pistas quanto ao núcleo central das discussões produzidas pelos autores. 

Desta forma, as 626 palavras-chave dos documentos pesquisados ganharam atenção 

como um importante analisador. A partir destas palavras-chave, após a ordenação dos 

dados, sete categorias foram eleitas para a classificação das mesmas: 1- educação 

infantil; 2- formação; 3- pesquisa; 4- saúde; 5- inserção; 6- serviço social; 7-

informática. Destas, três categorias se destacaram sobremaneira pela incidência das suas 

palavras-chave: educação infantil, formação e pesquisa. Sendo facilmente identificável 

a maior incidência das palavras: educação infantil, Creche UFF, creche, brincadeira, 

criança(s), formação continuada e pesquisa participante na produção do conhecimento 

da UUFEI pesquisada. Em uma primeira análise, tal incidência parece sugerir a 

confirmação da identidade institucional da UUFEI: ensino, pesquisa e extensão com 

ênfase no brincar, na criança, na formação continuada e na pesquisa. Ou seja, a 

produção de conhecimento na e da UUFEI parece estar ancorada nos principais eixos 

de trabalho anunciados pela mesma. 

O segundo momento da pesquisa de campo também contou com um levantamento 

de documentos, mas desta vez, mais específico sobre a formação continuada 

desenvolvida pela UUFEI para seu quadro de pessoal interno. O objetivo da pesquisa, 

nesse momento, foi o de buscar nos documentos a lógica peculiar e interna da unidade 

quanto aos processos de formação continuada, considerando seus códigos sociais, 

concepções, símbolos e produções. Como nos lembram Minayo e Gomes (2010), 

(...) no campo, assim como durante todas as etapas da pesquisa, tudo merece 

ser entendido como fenômeno social e historicamente condicionado: o 

objeto investigado, as pessoas concretas implicadas na atividade, o 

pesquisador e seu sistema de representações teórico-ideológicas, as técnicas 

de pesquisa e todo o conjunto de relações interpessoais e de comunicação 

simbólica. (p. 75). 

 
Inicialmente, foi realizada uma leitura compreensiva do conjunto do material de 

forma exaustiva, apreendendo as particularidades para a elaboração das categorias 

inicias para o tratamento dos dados. Em seguida foi realizado um mapeamento dos 

meses e anos onde foi possível localizar, ao menos, um documento sobre formação 

continuada. Tal mapeamento facilitou a visualização do conjunto do material, assim 

como suas lacunas – ausências de documentos em meses/anos que provavelmente 

tenham ocorrido encontros de formação continuada. O arquivo com os dados relativos à 
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formação continuada, com o registro de 89 encontros 
8
, de certo não representa a 

totalidade 
9
 dos encontros e projetos desenvolvidos pela unidade em todo o período 

(2000 a 2012), mas sim, um importante fragmento com elementos significativos para a 

compreensão desta temática e ações específicas. 

Os tipos de documentos coletados e disponíveis em nosso arquivo se caracterizam 

por programações, textos de sensibilização, atas, relatórios e projetos. Destes, o tipo de 

documento predominante é programação dos encontros de formação continuada, 

totalizando 91 programações de todo o período. Uma vez que as programações são a 

principal fonte de dados, identificamos nas mesmas, elementos muito relevantes como, 

por exemplo: tema trabalhado, tipo de atividade desenvolvida e palestrante. 

Os temas gerais explicitados em cada programação pesquisada foram 

transcritos, na íntegra, para uma planilha Excell, a qual foi elaborada especificamente 

para esta coleta e sistematização de dados. Desta forma, foram transcritos 86 temas e, 

em seguida, organizados em dez categorias de acordo com o material coletado: 1-

Linguagens (oral, escrita, arte e cultura); 2- Ciências da Natureza e Matemática; 3-

Desenvolvimento; 4- Organização Espacial; 5- Documentos Oficiais e Legislação; 6- O 

brincar; 7- Memória Institucional; 8- Aspectos Teóricos e Pedagógicos; 9- Saúde; 10-

Formação Docente. Dos quais, as categorias aspectos teóricos e pedagógicos, formação 

docente e linguagens predominam como os eixos principais das temáticas trabalhadas 

nos encontros de formação continuada da UUFEI. 

Os documentos examinados também apresentaram uma ampla diversidade de 

atividades desenvolvidas, em 59 encontros de formação continuada do período 

pesquisado. Para a melhor compreensão dessa diversidade, as atividades foram 

transcritas, na íntegra, para a planilha de Excel e, em seguida, reagrupadas em 18 

grupos: 1- Organização Espacial; 2- Encontros; 3- Apresentações da Creche; 4- 

 
8 Os encontros foram totalizados através das datas de cada documento pesquisado.  

9 Considerando que possa ter ocorrido até dez (10) encontros de formação continuada em cada ano (em média 

máxima) durante 13 anos, seriam aproximadamente 130 encontros. Desta forma, os 89 encontros pesquisados 

representam 68 % dos possíveis encontros realizados.  
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Estudos; 5- Registros; 6- Planejamentos; 7- Oficinas; 8- Reflexões/Debates; 9- Vídeos; 

10- Avaliações; 11- Dinâmicas; 12- Exposições; 13- Reuniões; 14- Visitas 

Externas/Culturais; 15- Integrações; 16- Formação Continuada/Assessorias; 17-

Apresentações Culturais; 18- Eventos Acadêmicos. Destas, as atividades identificadas 

como Oficinas, Apresentações da Creche, Organização Espacial, Reuniões e 

Planejamentos predominam como as principais desenvolvidas nos encontros de 

formação continuada da UUFEI, com maior destaque para as Oficinas e Apresentações 

da Creche. 

Ao verificarmos a predominância de Oficinas, buscamos conhecer os temas mais 

trabalhados nas mesmas e, em seguida, fizemos o mesmo procedimento de transcrição e 

produção de planilha Excel, permitindo agrupar os temas em seis temáticas: 
 
Linguagens; O brincar; Ciências; Aspectos Teóricos e Pedagógicos; Integração; 

Documentos Oficiais e Legislação. As temáticas Linguagens, Aspectos Teóricos e 

Pedagógicos e O brincar predominam como principais eixos das temáticas 

desenvolvidas pelas oficinas. 

Das atividades de formação identificamos o registro da participação de 135 

palestrantes/mediadores identificados nas programações das diversas atividades 

realizadas nos encontros de formação continuada na UUFEI, destacam-se inicialmente 

três aspectos: 1º) no ano de 2004 houve um expressivo número de 

palestrantes/mediadores; 2º) destes palestrantes, constata-se um grande número de 

professores universitários e pesquisadores (mestres, doutores e pós-doutores) da área de 

educação infantil e formação docente envolvidos nos encontros; 3º) há uma presença 

predominante de professores/as-bolsistas-estagiários/as
10

 envolvidos/as na mediação 

das atividades. 

O envolvimento de professores/as-bolsistas-estagiários/as nos processos de 

formação continuada se faz por reconhecê-los/as como agentes de conhecimento e de 

formação, um princípio da filosofia da gestão institucional, conforme informação 

prestada por uma das coordenadoras da UUFEI, em entrevista para a pesquisa. Ainda 

 
 
10 Usamos a expressão “professores/as-bolsistas-estagiários/as” como modo de denominar aquelas e aqueles que têm 

atuado na função docente, uma vez que na UUFEI investigada tal função não dispõe de profissional em seu quadro 

permanente, sendo necessário recorrer a artifícios de se utilizar professoras cedidas via convênios com prefeituras 

municipais, bolsistas dos projetos dos professores pesquisadores que compõem a equipe gestora da unidade e 

estágios de cursos de graduação que realizam suas atividades na unidade. 
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segundo a coordenadora informante, todos/as os/as bolsistas-estagiários/as tinham o 

compromisso de apresentar suas produções acadêmicas (monografias, 

dissertações/teses) para o grupo da UUFEI, além do compromisso de desenvolver com 

as crianças alguma atividade com a temática de interesse da sua pesquisa e, 

posteriormente, compartilhar com todo o grupo. Isto parece contribuir para que os/as 

bolsistas-estagiários/as participassem ativamente dos processos de formação continuada 

na UUFEI. 

 

Resultados 

Formação Docente Universitária e Continuada em UUFEI´s: alguns desafios e 

perspectivas 

Dentre tantos desafios, avanços e entraves vividos pelas UUFEI´s ao longo de 

quatro décadas, para a maioria delas, torna-se cada vez mais necessário que essas 

unidades se reafirmem como espaço privilegiado de formação acadêmica e profissional, 

considerando a sua produção de conhecimentos e a atuação direta com as crianças e 

suas famílias, além de ser campo de estágio para diferentes áreas científicas (Barros, 

2010). Somando-se a isto, as UUFEI´s também recebem frequentemente pesquisadores 

para observações e desenvolvimento de investigações. Além disso, muitas unidades 

realizam pesquisas e projetos de extensão, o que as confere, na atualidade, específicas 

atenções quanto à sua estrutura e funcionamento. 

O caminho trilhado por cada UUFEI define sua singularidade e tem contribuído 

para pensar os processos formativos na área da educação infantil, seja na graduação 

(estágio de prática docente) ou em atividades e programas de formação continuada. Tais 

processos enfrentam desafios para a superação das limitações decorrentes da 

fragmentação entre teoria e prática, a dicotomia entre o cuidar e o educar, tendo ainda a 

responsabilidade de promover a formação via valorização dos saberes e fazeres de 

suas/seus profissionais, na afirmação de uma educação infantil centrada nas crianças e 

suas infâncias. 

Entendemos que a universidade, em suas funções de ensino, pesquisa e 

extensão, é o lócus privilegiado para estabelecer a articulação entre teoria e prática, 

podendo oferecer condições para produzir os tais espaços de aprendizagem e reflexão 

como ponderado por Gomes (2009). 

Para que uma educadora organize um trabalho educativo fundamentado em 
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processos culturais, de desenvolvimento e aprendizagem adequados às 
crianças pequenas, revela-se indispensável que ela própria tenha acesso a 
espaços de aprendizagem, de reflexões e de pertença por meio de uma 
postura contínua de aprendiz, que resultará, consequentemente, em modos 
análogos de ver-se em determinada cultura, de desenvolver-se, de ensinar e 
de aprender. (p.55). 

 
As primeiras análises produzidas sobre os documentos investigados reafirmam a 

ideia de que a formação docente universitária, seja inicial ou continuada, exige 

considerar os saberes docentes produzidos nas relações com as crianças e nas situações 

específicas de seu trabalho cotidiano, visto que os/as docentes “são sujeitos do 

conhecimento e possuem saberes específicos ao seu ofício (...) seu trabalho cotidiano, 

não é somente um lugar de aplicação de saberes produzidos por outros, mas também um 

espaço de produção, de transformação e de mobilização de saberes que lhes são 

próprios”. (TARDIF, 2010: p. 237). 

 

Discussão e reflexões 

A formação docente (universitária/inicial e continuada), aqui, é entendida como 

um conjunto de processos e estratégias que possibilitam a reflexão dos/das 

professores/as sobre a prática, articuladas às reflexões teóricas e aos fazeres e saberes 

pedagógicos. Desta forma, contribui para a construção de conhecimentos e sua 

ampliação feita a partir do pensar sobre suas experiências docentes, articulando teoria e 

prática. Essa concepção de formação está para além do espaço das creches/escolas; está 

ligada à melhoria das condições de trabalho, à maior autonomia e à potencialidade de 

ação das/dos professoras/es, no coletivo ou individualmente, ou seja, ao seu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

Nossa investigação tem evidenciado a importância das UUFEI´s no cenário 

nacional como lócus de produção de conhecimento, superando uma visão dicotômica de 

formação universitária e continuada, contribuindo para a construção de uma identidade 

clara e fundamentada no profissionalismo, fundada na intrínseca relação teoria e prática 

que integram os saberes da docência, na pesquisa como elemento essencial na/da 

formação; na valorização da docência como atividade intelectual, crítica, reflexiva e 

transformadora, e na ética como elemento indispensável à formação e à atuação das/os 

professoras/es. 
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RESUMO: Neste texto, trazemos um recorte da pesquisa Um lugar chamado EMEIEF: 

características, diálogos e fazeres da educação infantil, na qual focalizamos a configuração 

das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) no 

propósito de caracteriza-las, considerando especialmente a configuração da docência na EI. 

Nesse recorte, destacamos como se efetivam os processos formativos na instituição – e fora 

dela -, os fazeres das professoras com as crianças e a configuração da docência na 

Educação Infantil (EI). Referenciamos nossas análises nos estudos de Bakhtin e Certeau, 

numa abordagem qualitativa que teve como procedimentos de produção de dados a 

observação participante e a entrevista. No contexto dos fazeres de crianças e professores na 

EMEIEF, visibilizamos existir uma certa subordinação da EI ao Ensino Fundamental, tanto 

no trabalho pedagógico quanto nas formas de apropriação e usos dos espaços coletivos da 

instituição, ainda que essa subordinação seja sutil e não intencional. Apuramos também que 

não há formações específicas para as professoras da EI, sendo realizadas apenas 

capacitações para servidores ao longo do ano letivo. Assim, a constituição da docência na 

EI, no contexto da EMEIEF, se aproxima cada vez mais de uma configuração assemelhada 

à do EF, pautada num modelo tradicional de ensino. 

 

 

Introdução 

Abordamos nesse texto algumas considerações iniciais da pesquisa em andamento 

“Um lugar chamado EMEIEF: características, diálogos e fazeres na Educação Infantil”, 

na qual focalizamos a configuração das Escolas Municipais de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (EMEIEF). Pensamos essas instituições como espaços povoados 

por sujeitos que traçam suas linhas incessantemente nesse lugar (CERTEAU, 2008). 

Linhas que se entrecruzam, se entrelaçam, entretecem sentidos e significados que, nas 

interações desses sujeitos e deles com o contexto (BAKHTIN, 2003, 2010b), traçam a 

imagem singular de uma EMEIEF, ou seja, a sua configuração.  

Essa temática está articulada com a afirmação da Educação Infantil (EI) no 

cenário social, culminando com sua inserção nos sistemas de ensino como primeira 

etapa da Educação Básica (BRASIL, 1996). Nesse contexto, estudos e produção de 

referenciais oficiais vêm marcando sua especificidade (ROCHA, 1999; BRASIL, 

2010b). Uma especificidade que se afirma na configuração de políticas (BRASIL, 
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2006b; 2009b), na proposição de infraestrutura (BRASIL, 2006a), na indicação de 

processos avaliativos (BRASIL, 2009a; 2009b) e na discussão de diretrizes curriculares 

(2009c; 2010b). No conjunto, observamos que essa especificidade está associada, 

especialmente, à afirmação de que a criança de 0 a 6 anos “demanda um tipo de 

atendimento que não se encaixa no modelo escolar” (CAMPOS, 2008), ecoando numa 

crítica à lógica homogeneizante da concepção de alunos no trabalho educativo 

(NASCIMENTO, 2007). Assim, de partida, marcamos que a EI vem configurando um 

campo próprio na dialogia com os sistemas de ensino (CÔCO, 2011). Um campo que 

propõe a integração das atividades de cuidado e educação, indicando novos requisitos 

para atuação profissional com crianças pequenas. 

Esse quadro tem implicado a configuração de instituições distintas para a EI e 

para as outras etapas do ensino. Geralmente, a EI nomeia suas instituições de 

Centros/Unidades Municipais de Educação Infantil e o EF nomeia suas instituições de 

Escolas Municipais/Estaduais. Se por um lado essa distinção vem marcando a 

especificidade da EI, por outro, observa-se uma “fratura” no trabalho educacional 

(CAMPOS, 2011) e, consequentemente, a necessidade de promover sua articulação 

(MACHADO, 2007). Assim, consideramos um cenário de tensão na dialogia da EI com 

as outras etapas do ensino. Nesse quadro, observamos a existência de instituições que 

escapam a essa lógica por reunir a EI e o Ensino Fundamental (EF) no mesmo prédio.  

A temática também se insere num contexto de ampliação do atendimento a esta 

modalidade de ensino no cenário social. Pesquisas e acompanhamentos estatísticos 

realizados pelas mais variadas instituições apontam que o aumento da demanda pela EI, 

tanto no Brasil como no mundo, é uma realidade. Tal demanda acompanha as 

necessidades da sociedade contemporânea, vinculadas ao crescimento da urbanização 

das cidades, ao aumento considerável da participação da mulher no mercado de trabalho 

e aos modos de reorganização das famílias. Aliamos a essa demanda o entendimento da 

sociedade do quão importante são as experiências vividas pelas crianças pequenas nas 

instituições de EI. 

Em estudo recente, Moss (2001) ressalta o art. 28 da Convenção sobre os Direitos 

da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU), que reconhece o direito à 

educação desde os primeiros anos de vida, dando-lhe a interpretação de que esse direito 

se inicia com o nascimento, intimamente ligado ao direito das crianças pequenas ao 
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máximo desenvolvimento. Vinculado ao reconhecimento, o atendimento educacional 

com qualidade se coloca como um desafio ao poder público, principalmente na 

efetivação da expansão do atendimento às crianças pequenas da EI, inscrita nos diversos 

marcos legais que a regulamentam. Nessa perspectiva, exploramos alguns desses 

marcos legais no cenário brasileiro, com vistas a situar nossa problemática de 

investigação, que focaliza a configuração das instituições denominadas EMEIEF. 

 

A Educação Infantil no Brasil e seus marcos legais 

As demandas atuais das famílias em relação à EI fizeram e ainda fazem com que a 

sociedade civil empreenda esforços no sentido de que o poder público ampare 

legalmente essa modalidade de educação, já que, historicamente, as conquistas sociais 

não foram alcançadas sem uma efetiva mobilização da sociedade. Nos textos legais, 

esse amparo ocorre na Constituição Federal (CF) de 1988, em seu Artigo 208, inciso IV, 

afirmando a obrigatoriedade do Estado em ofertar a EI como modalidade de ensino e 

um direito da criança a esse atendimento. Dois anos depois, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) destaca também o direito da criança a esse atendimento, ao mesmo 

tempo em que foram estabelecidos mecanismos de participação e controle social na 

formulação e na implementação de políticas para a infância. Por sua vez, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) considera a EI como a primeira etapa 

da Educação Básica, expresso em seu título V, capítulo II, seção II, art. 29, tendo como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade. Atribui aos 

Municípios a responsabilidade na oferta desta modalidade de ensino, explicitando em 

seu Título IV, art. 11, que 

Os Municípios incumbir-se-ão de: (...) oferecer a educação infantil em 

creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a 

atuação em outros níveis de ensino quando estiverem atendidas plenamente 

as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 

percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 
 

Na esteira da responsabilidade constitucional dos municípios para com a EI, o 

aumento da matrícula de crianças de 0 a 6 anos na rede pública de ensino deu-se em 

função de dois movimentos concorrentes: um da sociedade que demanda mais oferta de 

vagas para o atendimento à EI; outro dos gestores públicos municipais que se colocam 
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diante da obrigatoriedade legal de garantir maior e melhor oferta para a Educação 

Infantil.  

No início do ano de 2006, a aprovação da Lei nº 11274/2006 amplia o ensino 

fundamental de oito para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de 6 anos 

no primeiro ano, antes denominado primeira série. Pouco tempo se passou após a 

implantação dessa medida e a Emenda Constitucional (EC) nº 59/2009, que modificou a 

definição da educação obrigatória, é sancionada sem que maiores discussões sobre ela 

se efetivassem na sociedade, nos meios especializados e nem no próprio Congresso 

Nacional. Somada à adoção do EF de 9 anos, configura-se como uma verdadeira 

enxurrada de mudanças que pesaram sobre a gestão municipal da educação nesta 

primeira década do século (CAMPOS, 2011). 

O novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020, em 

tramitação no Congresso Nacional, traz como primeira meta universalizar até 2016 o 

atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar até 2020 a oferta de educação 

infantil, de forma a atender a 50% da população de até 3 anos. Ao colocar a etapa da 

creche como facultativa, chama as atenções para a pré-escola, agora obrigatória, e o 

segmento anterior perde força de pressão, sob todos os aspectos. À medida que a creche 

se expandir, se os processos educacionais não assegurarem uma sequência harmônica 

entre as etapas da EI, pode-se repetir, na sua passagem para a pré-escola, o fenômeno da 

ruptura existente entre a pré-escola e o ensino fundamental em muitos sistemas de 

ensino (BRASIL, 2010a). 

Essa ruptura, seja dentro da própria Educação Infantil ou na passagem das 

crianças da EI para o EF, se coloca como um ponto de tensão entre a garantia legal do 

direito das crianças a uma educação universalizada e de qualidade e o que se tem 

verificado dentro dos sistemas municipais de educação. No entrelaçamento dos textos 

legais que fundamentam a EI como direito da criança e das famílias e dever do Estado e 

a realidade social contemporânea, a demanda por instituições de Educação Infantil se 

justifica e se consolida como uma prioridade a ser atendida pelos municípios brasileiros, 

de acordo com as definições constitucionais e legais vigentes.  
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Os espaços escolares da rede pública de ensino de Guarapari/ES 

Ao final do ano de 2012, a rede municipal de ensino de Guarapari se compõe por 

57 escolas, assim distribuídas: 6 escolas Unidocentes de Ensino Fundamental 

(EMUEF), 10 escolas Pluridocentes de Ensino Fundamental (EMPEF), 11 centros de 

Educação Infantil (CEMEI), 3 escolas de Educação Infantil (EMEI), 14 escolas de 

Ensino Fundamental (EMEF) e 13 escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(EMEIEF). Cada grupo deste conjunto possui suas especificidades constituídas em 

função dos fins a que se destinam e dos níveis e modalidades de ensino que abrangem, 

objetivando atender às demandas das comunidades em que se inserem. 

Destacamos, em nosso estudo as escolas que congregam a EI e o EF (EMEIEF), 

atendendo a crianças de 4 e 5 anos na EI, e às crianças nos anos iniciais do EF, em 

horário parcial. Assim, nosso estudo focaliza esse encontro da EI com o EF, mas 

precisamos considerar que se trata de um encontro de uma parte da EI com também uma 

parte do EF. De todo, é um encontro que escapa aos modelos institucionais mais 

vigentes, de exatamente separar essas partes integrantes da escola básica. Ainda, 

aventamos que essas duas partes podem ser significativas de sua especificidade, tanto 

que marcam a forma de nomear as instituições, uma vez que a EI e o EF estão no nome. 

No entanto, esse nome começa por escola. Observa-se a força do modelo escolar nesse 

contexto. 

No contexto desse encontro, focalizamos os diálogos cotidianos entre os sujeitos 

com uma inspiração na perspectiva bakhtiniana de que o diálogo se constitui como um 

tipo especial de interação, entendido num sentido muito mais amplo do que um mero 

debate, ou a representação de uma conversa entre dois sujeitos transcrita para o papel. 

Partimos da premissa de que o diálogo se reveste de um caráter de não-encerramento, de 

finalização provisória. Mesmo que um diálogo se interrompa, ele não finaliza, pois 

sempre é possível se dizer mais alguma coisa a partir dele. Assim, entendemos que as 

EMEIEF se dizem no campo da EI num movimento constante de enunciações, 

mobilizando diferentes intenções entre os sujeitos. 

 

A configuração da docência na EI, nos espaços da EMEIEF 

No movimento de imersão de nossa de pesquisa nesse lugar chamado EMEIEF, 

tomamos de empréstimo o significado de espaço em Certeau (2008), que afirma ser o 
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espaço um lugar praticado, onde os movimentos cotidianos são operados pelos sujeitos 

que habitam esse lugar. Sujeitos praticantes que (re)significam seus fazeres nas 

interações com o lugar e seus habitantes. Dessa forma, aventamos a ideia de que nas 

práticas dos professores da EI com as crianças, nas EMEIEF, existe toda uma forma 

peculiar nos usos dos espaços, um “fazer com” (CERTEAU, 2008) professores e 

crianças do EF, com quem necessariamente compartilham os mesmos espaços. Esse 

jogo de sujeitos praticantes implica dizeres e fazeres próprios a cada um deles. No dizer 

de Certeau: 

Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço instituído 

por outros, caracterizam a atividade, sutil, tenaz, resistente, de grupos que, 

por não ter um próprio, devem desembaraçar-se numa rede de forças e de 

representações estabelecidas. Tem que “fazer com”. (CERTEAU, 2009, p. 

79). 

 

“Fazer com” traz o sentido de que, quando fazemos, não estamos nos 

movimentando num ato isolado. Estamos fazendo algo com alguém, com um outro 

diferente de nós, com suas ideias e modos próprios sobre o fazer. Nesse jogo, cada “eu” 

busca demarcar posições e de certa forma, aberta ou veladamente, consciente ou não, 

impor a sua maneira de fazer. No dizer certeauniano, há relações de forças presentes 

nesse movimento que visibilizam o “forte” e o “fraco”, que polemizam esse fazer 

compartilhado. Tratam-se, segundo ele, “[...] de combates ou de jogos entre o forte e o 

fraco, e das ‘ações’ que o fraco pode empreender”. (CERTEAU, 2008, p. 97). É na 

prática desse jogo que os sujeitos se apropriam do lugar em que habitam, nesses 

movimentos se constituem praticantes de um lugar, reinventando maneiras de fazer suas 

práticas cotidianas. Destacamos nesses fazeres as práticas pedagógicas dos professores 

para reafirmar a ideia de que os espaços escolares se constituem como espaços de 

formação e que esse movimento formativo não se dá isoladamente, mas estreitamente 

vinculado às interações dialógicas entre sujeitos e, destes, com os espaços em que 

habitam. 

 

Interações da pesquisa na EMEIEF  

Dessa forma, vinculamos nossa imersão/permanência no campo de pesquisa a 

uma perspectiva interativa dialógica com os sujeitos com quem nos propomos 

pesquisar, articulados à opção metodológica pela pesquisa qualitativa de abordagem 
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exploratória, com inspiração etnográfica, permitindo-nos descrever com mais densidade 

toda a potência de nosso encontro com os sujeitos e o campo no qual imergimos. Em 

nossas trajetórias da/na pesquisa analisamos documentos, observamos e fomos 

observados, ouvimos atentamente os dizeres desses sujeitos e visualizamos seus fazeres. 

Participamos do cotidiano da EMEIEF buscando sempre não perder de vista a conduta 

ética implicada no trabalho no campo de pesquisa, no reconhecimento da legitimidade 

do outro e do lugar que ele habita. Dessa forma, buscando descrever os lugares e 

contextos das EMEIEF, elegemos como campo de pesquisa uma instituição escolar da 

rede pública do município de Guarapari-ES, bem como realizamos algumas incursões 

na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) deste município, a fim de proceder a 

uma análise de documentos oficiais.  

Nos espaços da EMEEIF, pudemos observar os modos como cada sujeito se 

apropria deles. A equipe escolar movimenta-se ininterruptamente nos seus fazeres 

cotidianos, nas suas práticas, na convivência com o outro, nas trajetórias individuais e 

coletivas, em tempos e direções variados, cruzando-se com outros. No coletivo da 

equipe, destacamos que cada sujeito ocupa um único e irrepetível lugar (BAKHTIN, 

1993b, p. 58), respeitado em sua singularidade e particularidades. Nela, focalizamos 

especialmente os usos (CERTEAU, 2009) que as crianças e professores da EI e do 1º do 

EF fazem do espaço da sala de aula, nos movimentos diários dentro da IE.  Em nossas 

observações, consideramos os contextos de uso (CERTEAU, p. 90, 2009) destas salas 

por crianças e professoras, imbricados com as táticas operadas pelas primeiras em 

relação às estratégias planejadas pelas segundas nesses espaços. 

Por meio das observações realizadas visibilizamos que as salas utilizadas pela EI e 

o 1º ano do EF possuem uma boa estrutura física, boa iluminação e ventilação naturais 

devido à amplitude de suas janelas e uma área interna que permite várias possibilidades 

de organização do mobiliário e de deslocamento das crianças. Entretanto, ao vincular 

nossas observações à especificidade do trabalho educativo com a EI e à construção de 

espaços físicos que respeitem tal especificidade, apontamos que a estrutura destas salas, 

assim como seus equipamentos e a infraestrutura física da EMEIEF como um todo não 

reconhecem a criança como sujeito do processo educativo e nem como sujeito 

praticante desse lugar. Nossa concepção é de que a estrutura física da EMEIEF foi 

planejada e construída para atender prioritariamente ao EF e que o atendimento à 
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especificidade da EI só é lembrado no mobiliário das salas, o que nos leva a aventar 

uma subordinação da EI ao EF, nos usos dos espaços. 

No transcurso de nossa pesquisa, observamos os fazeres cotidianos de crianças e 

professoras. Ao chegar à EMEIEF, todas as crianças se dirigiam ao pátio interno onde 

se agrupavam com suas turmas para entrar na fila. De frente para a rampa de acesso às 

salas formavam as turmas do 1º ao 5º anos, e ao lado da rampa as crianças da EF, 

sempre com pedidos insistentes da coordenadora para que fizessem silêncio a fim de 

orar e subir às salas. Vez ou outra alguns recados eram passados e logo após todos 

subiam a rampa. 

Já em suas salas de aula, as professoras da EI organizavam as crianças pelas 

mesas, não permitindo que as mais tagarelas sentassem todas em um mesmo grupo de 

mesas. Na turma de 4-5 anos (Pré I), a professora sempre solicitava às crianças que 

colocassem suas mochilas e bolsas no fundo da sala, pois se ficassem próximas às 

mesas havia o risco de alguma criança tropeçar nelas e cair. Na turma de 5-6 anos (PRÉ 

II) as crianças tinham autonomia para decidir onde queriam guardar suas mochilas, que 

geralmente ficavam próximas a elas, nas mesas. 

Depois disso as atividades ditas de rotina diferenciavam-se um pouco, tanto entre 

as salas como em cada uma delas. Na turma Pré I as crianças, geralmente, faziam a 

contagem de quantos coleguinhas estavam presentes no total, quantos meninos e 

quantas meninas. As crianças também eram perguntadas sobre o tempo, e que dia da 

semana e do mês era aquele. Na sala do Pré II, as crianças cantavam uma música de 

boas vindas e se cumprimentavam. Também atualizavam o calendário, que era 

registrado no quadro de giz. 

Nesse contexto, observamos que não havia uma ampla diversidade de atividades 

no trabalho com as crianças da EI. As atividades mais comuns eram a brincadeira com 

blocos de construção, com brinquedos que ficavam guardados em uma caixa, desenho 

livre e pintura. Nos dias de observação/interação com as turmas Pré I e II, percebemos 

serem poucas as atividades que envolvessem música, artes plásticas e corporeidade, 

afastando-se as práticas pedagógicas das professoras da especificidade do trabalho na EI 

(BRASIL, 2009c).  

Outro ponto de destaque nas salas da EI foi a observação de que as crianças não 

faziam atividades de recorte porque as professoras “temiam que elas se machucassem 
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ao brincar com a tesoura” (DC 18/10 e 25/10/12). Algumas vezes aconteciam aulas 

expositivas nas salas da EI, sempre relacionadas a alguma data comemorativa: dia dos 

pais, dia da cidade, dia da árvore... O que nos causou surpresa foi o fato de haver uma 

apostila fotocopiada em uso pelas crianças do Pré II, material que continha diversas 

páginas com atividades voltadas à prontidão para a alfabetização, além de atividades 

para o ensino de letras e números. Em que pese a especificidade do trabalho pedagógico 

na EI, destacamos o viés preparatório imbricado nas práticas pedagógicas cotidianas 

com as crianças em sala expresso no uso desta coletânea de atividades que, para seu 

uso, exigem dos sujeitos a postura tradicional das práticas do EF: alunos sentados, em 

silêncio, desenvolvendo um trabalho exclusivamente individualizante e mecânico, que 

exclui possibilidades interativas e de produção de conhecimento. 

No contexto dos fazeres de crianças e professores na EMEIEF visibilizamos 

existir uma certa subordinação da EI ao EF, tanto no trabalho pedagógico quanto nas 

formas de apropriação e usos dos espaços coletivos da instituição, ainda que essa 

subordinação seja sutil e não intencional. De todo modo, as crianças da EI estão nos 

espaços da EMEIEF buscando reinventar cotidianamente seus fazeres, na dialogia 

estabelecida com o EF, nesse lugar. Uma dialogia permeada de tensões (BAKTHIN, 

2003) que ampliam as possibilidades de que a EMEIEF seja um lugar de encontro 

pedagógico. Apostamos na potência dessas reinvenções (CERTEAU, 2008), nesses 

encontros, nos quais as práticas da educação infantil e do fundamental possam se 

integrar e se complementar.  

Em relação à configuração da docência e os processos formativos, afirmamos que 

os explorar na EMEIEF tornou-se um desafio a esta pesquisa, face às peculiaridades da 

escola onde pesquisamos. No intuito de problematizá-los, interagimos com as 

professoras, a equipe escolar e da SEMED vinculados à ideia de que esses sujeitos se 

dizem nos seus fazeres cotidianos, nas suas práticas, na convivência com o outro, nas 

trajetórias individuais e coletivas, em tempos e direções variados, cruzando-se com 

outros. Assim, ao explorar a formação e atuação docentes por meio de entrevistas 

individuais, consideradas as particularidades de cada uma das profissionais, destacamos 

que todas estas já atuaram na EI. Mencionamos 3 dessas trajetórias: 

Quando eu comecei, lembro como hoje, eu comecei numa sala de EI 

também. Acho que todo mundo começa na EI também, né, o berço (SSec, 

entrevista, 31/10/12). 
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Eu comecei com EI, sempre trabalhei com alunos de 4-5 anos, trabalhei em 

creche também como professora de EI [...] (PPI, entrevista, 03/12/12). 

Já atuei na EI de 1994 até 96, depois em 2010 até metade de 2012, quando 

fui convidada a dirigir a escola [EMEIEF campo da pesquisa] (GE, 

entrevista, 19/12/12). 

 

No tocante à vinculação das profissionais à rede municipal de ensino, destacamos 

especificamente os modos de vinculação das professoras da EI e do 1º ano do EF. Das 4 

docentes, duas são estatutárias dos quadros do magistério e duas encontram-se em 

designação temporária (DT). Esta última forma de provimento gera um sentimento 

pessoal de instabilidade nas docentes e, em certa medida, de não pertencimento ao 

quadro do magistério municipal, visto que muitos dos direitos que as docentes 

estatutárias possuem não são reconhecidos para as temporárias, como o direito de 

participar de formações continuadas oferecidas pela SEMED. 

Esse critério de seleção para participação nas formações gera tensões nas 

instituições educativas, pois muitas das vezes os docentes efetivos preenchem todas as 

vagas dos cursos sem oportunizar a participação dos docentes temporários. E, não raro, 

no decorrer da formação, alguns participantes abandonam o curso, deixando ociosas 

vagas que poderiam ser preenchidas por DT. Tal situação nos sugere que os docentes 

efetivos se sentem, de alguma forma, obrigados a participar das formações oferecidas 

pela SEMED, seja por indicação direta da gestão escolar, seja como forma de 

progressão nos planos de cargos do magistério, ou ainda porque participar destas 

formações assuma sentidos de um privilégio concedido aos docentes efetivos. 

Atrelamos esta possibilidade ao dizer de Nóvoa (2011, p. 23), quando afirma que [...] a 

aprendizagem ao longo da vida justifica-se como direito da pessoa e como necessidade 

da profissão, mas não como obrigação ou constrangimento. Nesse contexto, indagamos 

quais as repercussões que se efetivam na formação dos profissionais docentes que 

atuam nas EMEIEF, quando participam de processos formativos que trazem em si um 

caráter muito mais convocatório do que voluntário, no qual a adesão se dá em meio a 

um jogo de tensões que podem comprometer as interações entre os sujeitos, nesse lugar.   

Apuramos também, por meio das entrevistas realizadas na SEMED, que não há 

formações específicas para os profissionais docentes da EI, sendo realizadas apenas 

capacitações para servidores da EI ao longo do ano de 2012 (merendeiras, berçaristas, 

professoras multidisciplinares). De certa maneira, a ausência dessas formações 
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específicas leva a um desprestígio, a uma distinção e a uma desvalorização dos 

profissionais docentes que atuam na EI, e de modo particular àqueles que atuam nas 

EMEIEF, visto que os profissionais docentes que atuam no EF destas instituições têm a 

oportunidade de participar de formações continuadas ofertadas pela SEMED, em 

detrimento dos que atuam na EI. 

Associamos nossa análise à pesquisa de Côco (2009), que explora o 

desenvolvimento do processo de pertencimento da EI aos sistemas de ensino no cenário 

do Espírito Santo. Analisando os provimentos de cargos de profissionais docentes, 

afirma que as distinções entre categorias, quaisquer que sejam, não fortalecem a EI 

como um locus de trabalho que valorize os profissionais docentes. Dessa forma, 

afirmamos o desafio que se coloca à equipe da SEMED no sentido de superar a 

distinção entre professores da EI e do EF quanto às oportunidades de participação em 

formações continuadas ofertadas.  A ampliação dessa oferta possibilita a qualificação do 

trabalho na EI integrando as ações de cuidado e de educação, favorecendo o 

desenvolvimento de uma concepção de EI como um local de aprendizagem e ampliação 

das experiências para todos os sujeitos educacionais. O fortalecimento da EI se articula 

ao investimento nos profissionais docentes, em sua formação inicial e em serviço, de 

modo a valorizar sua atuação profissional. 

No cotidiano da instituição educativa, considerando o modelo tradicional de 

escola vigente no contexto local, aventamos a ideia de que a EI seja invisibilizada, na 

medida em que o EF se sobrepõe a ela de algumas formas, seja pela força do nome 

escola na nomenclatura da instituição, pelos usos dos espaços coletivos e pelo 

quantitativo de turmas e na adoção, pela EI, de alguns fazeres próprios do modelo 

escolar vigente no EF. Consequência disso, a constituição da docência na EI, no 

contexto da EMEIEF, vem se aproximando cada vez mais de uma configuração de 

docência assemelhada à do EF, pautada num modelo tradicional de ensino. A 

especificidade do trabalho na EI demanda novos requisitos para a configuração da 

docência nesta modalidade de ensino, articuladas à ampliação da oferta de formações 

continuadas aos profissionais que atuam na EI, no município de Guarapari/ES. 
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Considerações inconclusas 

Ancorados ao pensamento bakhtiniano de que a última palavra ainda não foi dita 

(e nunca o será), buscamos neste texto enunciar alguns achados de nossa pesquisa, na 

intenção de caracterizar as instituições designadas EMEIEFs, os processos formativos 

na instituição – e fora dela -, os fazeres das professoras com as crianças e a 

configuração da docência na Educação Infantil (EI). Destacamos que o cenário 

educacional brasileiro é um campo marcado por desafios, lutas e tensões, na busca do 

direito à educação para todos e com qualidade e, nesse contexto, visibilizamos a EI e 

sua inserção no sistema de ensino marcadas por uma especificidade que se afirma nas 

políticas de atendimento, nos desafios pedagógicos e de infraestrutura, na garantia de 

direitos e na formação de profissionais, bem como no aumento da demanda por esta 

etapa da educação básica.  

Em nossa imersão no campo, visibilizamos que o atendimento educativo às 

crianças, na EMEIEF, acena possibilidades interativas potentes entre a EI e o EF séries 

iniciais, na proposição de que a transição das crianças de uma etapa para a outra se dê 

num contexto mais favorável e tranquilo, vinculada ao reconhecimento das 

especificidades de cada uma delas. Apostamos, também, na possibilidade de que a 

EMEIEF venha a se configurar como um lugar de encontro pedagógico (MOSS, 2011), 

onde as práticas da educação infantil e do fundamental se integrem e se complementem, 

a partir de ações propositivas da equipe escolar no sentido de organizarem espaços de 

discussão e planejamento coletivo de suas práticas pedagógicas, na intenção de superar 

a subordinação da EI ao EF observadas na trajetória de nossa pesquisa.  

Fundadas na ideia de que a configuração da EMEIEF reverbera na constituição da 

docência na EI e nas práticas pedagógicas das profissionais docentes que nela atuam, e 

de que a EI seja invisibilizada na medida em que o EF se sobrepõe a ela em alguns 

aspectos, apontamos que a configuração da docência na EI, na EMEIEF, assemelha-se à 

do EF, pautada num modelo tradicional de ensino (MACHADO, 2007; CAMPOS, 

2011; MOSS, 2011). A especificidade do trabalho na EI demanda novos requisitos para 

a configuração da docência nesta modalidade de ensino. Pressupõe um trabalho 

pedagógico que visibilize a criança pequena como protagonista no processo educativo, 

produtora de cultura, que reconheça a interação e a brincadeira como fundantes do 
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trabalho com crianças, que considere a indissociabilidade do cuidar e educar em suas 

práticas pedagógicas, só para citar alguns deles. 
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RESUMO: O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa de doutoramento que vem 
sendo desenvolvido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde 2010, cujo título é 
Como Falar de Deus aos pequeninos: Um estudo sobre a trajetória da educadora 
católica Astrogildes Delgado de Carvalho (1940-1980). A pesquisa focaliza as práticas de 
formação continuada e as metodologias educativas construídas e utilizadas pela professora 
Astrogildes Delgado de Carvalho, conhecida como “Didinha”, nos cursos de formação para 
educadores infantis nos Centros de Atendimento ao Pré-Escolar – CAPEs, coordenados 
pela Organização Mundial para a Educação Pré-escolar (OMEP), nas décadas de 1970 e 
1980. Procura-se nesse trabalho analisar os materiais pedagógicos encontrados no acervo 
particular de Didinha referentes aos cursos de formação, como também, as práticas 
metodológicas utilizadas nesses cursos para educadoras dos CAPEs, que atendiam a 
crianças de famílias menos favorecidas da cidade do Rio de Janeiro e adjacência. A sua 
prática educacional ligava-se não apenas à questão do desenvolvimento cognitivo das 
crianças, mas também, aos três pilares de desenvolvimento do ser humano englobados na 
perspectiva bio-psico-social. O referencial teórico metodológico para esse trabalho está 
vinculado aos estudos de NÓVOA (1995), AQUINO (1995; 2002; 2011), ROSEMBERG 
(2001), KRAMER (1992), VASCONCELLOS (2007); que discutem a pratica de formação 
docente. 

 

 

Introdução 

Este artigo foi escrito a partir da minha pesquisa de doutoramento e tem como 

foco as metodologias e práticas educativas construídas e utilizadas pela professora 

Astrogildes Delgado de Carvalho, conhecida como Didinha, nos cursos de formação 

continuada para educadores infantis nos Centros de Atendimento ao Pré-Escolar-

CAPEs, coordenados pela Organização Mundial para a Educação Pré-escolar (OMEP), 

nas décadas de 1970 e 1980. 

Em 1967, Astrogildes encerrou suas atividades como professora e diretora da 

Escola Chapelinho Vermelho e do Externato Delgado de Carvalho, na cidade de 

Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro. Ao retornar para a cidade do Rio de Janeiro, a 

partir de 1968, descortinou-se para Didinha a possibilidade de realizar um novo 

trabalho, desta vez, como formadora de educadores dos Centros de Educação Infantil 

do pré-escolar vinculados à OMEP (Organização Mundial de Educação Pré-escolar do 

Rio de Janeiro/ Brasil). Este novo projeto, diferente do que realizou em Petrópolis, 

tinha como foco as classes menos favorecidas, passando a direcionar sua atuação ao 
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atendimento à educação popular da pequena infância, que naquele momento estava em 

processo de expansão, principalmente no que se refere ao ensino do pré-escolar. 

Privilegia-se no trabalho, analisar os materiais pedagógicos encontrados no acervo 

particular da educadora Didinha, referentes às metodologias e técnicas utilizadas nos 

cursos de formação para as educadoras dos Centros de Atendimento ao Pré-Escolar 

(CAPEs), que atendiam crianças de famílias menos favorecidas da cidade do Rio de 

Janeiro e dos municípios da Baixada Fluminense.A grande maioria das mulheres 

educadoras, que trabalhavam nesses Centros Educativos era constituída de pessoas das 

próprias comunidades e careciam de conhecimento pedagógico formal sobre a 

educação da primeira infância. A prática educacional de Didinha estava ligada não 

apenas à questão do desenvolvimento cognitivo das crianças, mas também ao seu 

desenvolvimento bio-psico-social. Ela entendia que a formação da criança deveria 

acontecer por meio desses três pilares do desenvolvimento do ser humano inscritos 

nessa perspectiva. 

 

A educadora como formadora de educadores: Uma experiência inovadora. 

Para entender a atuação da educadora Astrogildes Delgado de Carvalho como 

coordenadora e orientadora pedagógica dos CAPEs, é necessário compreender as 

políticas sociais destinadas à infância no Brasil nos anos de 1970, em especial, às 

crianças pobres. Nesses CAPEs, a educadora procurou desenvolver uma metodologia 

de trabalho, de forma a introduzir um atendimento, em que se priorizasse uma 

proposta com princípios educativos e filosóficos, procurando respeitar as 

especificidades de cada CAPE por ela orientado. Antes de a OMEP iniciar o trabalho 

de coordenação pedagógica, esses espaços aglutinavam quase cem crianças, que eram 

atendidas por mães voluntárias em rodízio, trabalhando sob a orientação de uma 

professora, sem sequer desenvolver um projeto de treinamento específico. Esses 

espaços acabavam se restringindo à função de “guarda” da criança (KRAMER,1988). 

As atividades da OMEP destinadas ao atendimento pré-escolar passaram a fazer 

parte das políticas públicas infantis, através de parcerias com as organizações 

intergovernamentais, em especial a UNICEF e a UNESCO
1
, que estavam implantando, 

                                                           
1
 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) estabeleceu 

sua representação no Brasil em 1964 e seu escritório, em Brasília, e iniciou suas atividades em 
1972, tendo como prioridades a defesa de uma educação de qualidade para todos e a promoção do 
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naquele momento, um modelo de pré-escola de massa que cumprisse também uma 

função de assistência. Suas ações no Brasil na década de 1960 tinham como propósito 

impulsionar projetos diversos, visando intensificar o impacto da oferta de serviços de 

saúde, nutrição, saneamento ambiental, educação e previdência social (ROSEMBERG, 

2001, p.149, apud. Freitas, 2001). 

O trabalho desenvolvido pela OMEP naquele momento consistia em fazer 

despertar, tanto nos que trabalhavam em instituições pré-escolares, quanto nos que não 

tinham poder decisório no país, a consciência da necessidade de atendimento pré-

escolar. Nesse contexto, Didinha, em 1968, entrou para OMEP, com o propósito de 

coordenar os CAPEs, passando a dar outra visibilidade ao trabalho até então 

desenvolvido pela instituição. Os CAPEs foram fundados com objetivo de atender às 

crianças que careciam de uma alimentação adequada e também de ser um espaço de 

guarda para as mães que necessitavam deixar seus filhos para trabalhar. Era, portanto, 

uma proposta de cunho assistencialista, não havendo nenhuma lei, até então, que 

exigisse atendimento realizado por profissionais com escolaridade, ou com formação 

na área do magistério. O surgimento dessas instituições na década de 1970, quando a 

educadora iniciou seu trabalho como coordenadora e formadora de educadoras, 

proporcionou à educadora desenvolver seu lado intelectual, escrevendo livros
2
, artigos 

e participando de congressos nacionais e internacionais. 

Para compreender as diferentes funções da pré-escola e da creche, é necessário 

retomarmos a trajetória dessas instituições desde a sua origem. Para tanto, recorremos 

a estudos e pesquisas realizadas por Kulhmann Jr. (1998), Campos (2001), Oliveira e 

Ferreira (1889), Kramer (1982), que analisam a creche e a pré-escola, no Brasil. 

Nesses trabalhos, os autores apontam que o direito à creche passa a ser não só 

reivindicação individual das camadas pobres da população, como também uma 

                                                                                                                                                                          
desenvolvimento humano e social. Desenvolve projetos de cooperação técnica em parceria com o 
governo – União, estados e municípios –, a sociedade civil e a iniciativa privada, além de auxiliar 
na formulação de políticas públicas que estejam em sintonia com as metas acordadas entre os 
Estados Membros da Organização. < http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unesco/ >. Acesso em 
07/02/2013 
2
 Os Livros escritos por Didinha foram: A Descoberta de Deus pela Criança. Editora Paulinas, São Paulo, 

1978.  
Treinamento para Educadoras de Centros Infantis, Editora Paulinas, São Paulo, 1981. Como Falar 
de Deus aos pequeninos, Editora Paulinas, 1984. A Criança e o Papai do Céu, Editora Paulinas, São 
Paulo, 1987. Vó Didinha Conta Histórias. Editora Paulinas, São Paulo,1991. 
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reivindicação através de ações coletivas. No entanto, foi com a expansão do trabalho 

das mulheres, que se legitimaram as instituições que mais tarde passaram a ser 

denominadas de educação infantil, sendo identificadas como lugares próprios para a 

educação das crianças pequenas, independente de classe social e também no Brasil. 

Originariamente, no Brasil, o atendimento à criança era realizado em creches, 

escolas maternais, asilos e orfanatos, com caráter filantrópico e assistencialista, tendo 

suas ações apoiadas por médicos- higienistas, associações religiosas, organizações 

leigas e educadores. Esses espaços eram destinados às crianças pobres e filhas de 

mulheres trabalhadoras, sem condições de sustento e guarda de sua prole. As primeiras 

formas de guarda das crianças se deu através das “Rodas dos enjeitados”, sendo a 

primeira instituída em 1824, junto à Santa Casa de Misericórdia (KULHUMANN JR.. 

(1998) Somente a partir de 1930, com a presença do Estado na regulamentação de 

políticas para a infância, identifica-se iniciativas oficiais direcionadas ao atendimento 

à criança pequena, ainda como uma ação especialmente destinada à mãe trabalhadora. 

Entretanto, vale registrar que desde o final do século XIX, a criação de Jardins de 

Infância, influenciados pela pedagogia froebeliana. Estes sempre estiveram vinculados 

a esfera educacional e se destinavam a crianças das camadas média e da elite brasileira 

(KUHLMANN JR., 1998). Podemos dizer que a pré-escola desde de sua origem foi 

considerada como lugar de educação e formação, ao passo que a creche, uma 

instituição de assistência e saúde, com a função de guardar, alimentar e cuidar das 

necessidades físicas da criança. A creche, nessa perspectiva, se caracteriza por ser de 

cunho assistencial e de cuidado (CARVALHO, 2005). 

Apesar de a educação infantil, via creche e pré-escola, datar desde o século XIX 

no Brasil, sua expansão foi lenta, sendo observado um certo crescimento a partir do 

anos de 1970, quando reivindicações por creche passam a fazer parte das 

reivindicações tanto de associações de moradores e sindicatos de trabalhadores, como, 

em especial, do movimento de mulheres (Aquino, 1995). Agregaram-se a esse 

movimento, profissionais que trabalham em educação infantil e pesquisadores 

voltados para as questões sobre a criança pequena, trazendo para o debate a 

importância do trabalho educativo de qualidade. Exigia-se, não só definições de 

políticas públicas, que afirmasse a criança como sujeito que se educa desde a mais 

tenra idade, como também, mostravam a necessidade de equipamentos educacionais 
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específicos para a faixa etária de 0 a 6 anos de idade. É importante salientar que era 

muito comum se usar o termo “creche” para designar o atendimento integral às 

crianças na faixa de 0 a 6 anos das camadas mais pobres. De acordo com os estudos 

realizados por Ku h l ma n n Jr . ( 20 00) , parte dessas instituições eram vinculadas 

aos órgãos de saúde e de assistência, com um contato indireto com órgãos 

educacionais. Porém, com as mudanças advindas da Constituição de 1988 e com Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, o termo creche ganhou outro 

significado. De acordo com a LDB/1996, artigo, 30/I/II, a definição de creche 

representa o atendimento a crianças de 0 a 3 anos de idade e em pré-escola, a crianças 

de 4 a 6 anos. No entanto, no cotidiano, nos diferentes espaços sociais, continua-se 

usando o termo “creche” com o sentido de instituição de atendimento integral a 

crianças de 0 a 6 anos. 

Foi no contexto do final dos anos de 1960 que a educadora Astrogildes Delgado 

de Carvalho, Didinha, como era conhecida, iniciou seu trabalho na OMEP-Brasil, 

sendo convidada por Laura Lacombe, então presidente da instituição, para organizar 

cursos de capacitação para as educadoras que atuavam nos CAPEs. A grande maioria 

delas era constituída de mães da própria comunidade, que trabalhavam 

voluntariamente, carecendo, portanto, de conhecimento pedagógico para trabalhar com 

a criança pequena. Nesse trabalho, a educadora foi se dedicando totalmente à 

coordenação dos cursos de capacitação de educadores de creches. Numa entrevista 

concedida à Revista Família Cristã, em maio de 1978, ela relatou que, pela falta de 

conhecimento teórico das educadoras, “muitas vezes [era] preciso começar do nada” 

(REVISTA FAMÌLIA CRISTÃ,1978). 

A satisfação pelo trabalho desenvolvido por ela pode ser observada, quando 

relata ao entrevistador que “encontrou-se totalmente neste tipo de atividade e jogou-se 

de corpo e alma. A gente sente que está levando algo a quem precisa”. Ainda nessa 

entrevista, Didinha procurou mostrar que, embora tivesse tido grande experiência em 

colégio particular voltado para as classes médias, sentia-se melhor trabalhando para os 

setores de baixa renda, quando afirmou: “a gente sente mais alegria”. Por meio dessa 

entrevista, percebemos o que Moran (2006, p.12) chama de integração das dimensões 

da vida. Para o autor, 

Na educação o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino e vida, 

conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade. 
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Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso 

caminho intelectual, emocional, profissional, que nos realize e que 

contribua para modificar a sociedade que temos. 

 
Os cursos de formação das educadoras eram realizados no próprio espaço dos 

Centros Infantis que, na grande maioria, careciam de recursos materiais. Para atender à 

formação desses grupos, era necessário desenvolver uma prática educativa simples, 

com suporte material reciclável, tais como papéis de computador recebidos por doação 

de empresas a IBM
3
 e filmes de radiografias descartadas. Todos esses suportes eram 

elaborados de forma a transmitir ensinamentos referentes ao ser educador e também, 

ao desenvolvimento psicológico da criança de 0 a 6 anos. Assim, a educadora 

costurava seus conhecimentos teóricos, a partir de pesquisas sobre o processo de 

desenvolvimento infantil, pautadas em Piaget, Montessori e outros autores que 

tratavam de uma educação inovadora e dos conhecimentos das próprias mulheres, que, 

aos poucos, iam adquirindo e ampliando conhecimentos, sentindo-se valorizadas, 

promovidas e consequentemente passavam a lidar com as crianças de forma diferente. 

A forma de trabalhar com as educadoras vem de encontro com o pensamento de 

Nóvoa (1995), quando diz que a formação do professor não deve se limitar a outros 

professores, mas que se comprometam e reflitam na educação das crianças e 

procurando desenvolver a sua criatividade (NOVOA,1995). 

Na organização dos encontros se realizava uma leitura teórica que dialogava 

com a prática das educadoras, prática semelhante às experiências de rodas de leitura 

propostas por Pedro Garcia (2007). Tal dinâmica pode ser relacionada a ideia de Paulo 

Freire (apud Garcia, p.19), quando afirma que “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra”, ou seja, a experiência, a história de cada educadora contribuía para o 

processo de formação de cada membro do grupo por ela coordenado. Para Garcia 

(2007, p.21), a experiência implica na capacidade de “escutar, dialogar e negociar 

significados”. Didinha proporcionava esse momento para que as educadoras 

conhecessem as vivências, as dificuldades, as capacidades umas das outras, 

problematizando, dialogando com a teoria abordada em cada encontro. 

A proposta educativa de Didinha inspirava-se nos fundamentos pedagógicos de 

Froebel e Montessori, educadores esses que assumiram destaque à época, no olhar 

                                                           
3 IBM  Brasil  -  Indústria,  Máquinas  e  Serviços  Ltda  é  uma  das  subsidiárias  da  IBM  World  Trade 

Corporation 
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sobre a criança como um ser em desenvolvimento, não focando no que viria a ser, mas 

no que já seria no presente. Eles defendiam uma concepção de educação que se 

estendesse para além dos limites do acúmulo de informações. A prática de Didinha 

também se caracterizava por uma metodologia baseada na criatividade, no encontro 

com a natureza e na valorização do “ser como obra de Deus”. Para Froebel, a natureza 

era a manifestação de Deus no mundo terreno e expressava a unidade de todas as 

coisas. A aproximação e a relação entre a criança e a natureza possibilitava tratar de 

conceitos como harmonia, moral e ética. Dessa forma, construía-se a identidade de um 

ser transcendental. A criança ficava livre para expressar o que se passava no seu 

interior e desenvolver seus interesses. A partir dessas ideias, a educadora procurava 

mostrar para as educadoras a importância de proporcionar autonomia às crianças. Essa 

prática afirmava a questão da transcendentalidade, que transparece na sua obra 

intitulada 

Treinamento para Educadoras de Centros Infantis, de 1981, quando diz que: “a 

educação só será completa se for global, isto é, realizada de tal forma que compreenda 

o todo da criança, ou seja, bio-psico-social, e eu direi, com muito empenho 

transcendental”. 

Figura 1. Tia Didinha reunida com as educadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo o conteúdo metodológico apresentado por Astrogildes Delgado de 

Carvalho às educadoras era pautado na preocupação com o desenvolvimento infantil, 

de modo que elas obtivessem conhecimento sobre as capacidades e as dificuldades das 

crianças, conforme sua fase ou faixa etária, não classificando-as, mas, orientando o 

olhar, a fim de fundamentar as práticas pedagógicas e desempenhá-las com cuidado, 
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responsabilidade e qualidade. 

Percebe-se, na análise de seus materiais, um cuidado muito grande na maneira de 

organizar os conteúdos teóricos, por meio de uma linguagem simples, de forma a 

transmiti-los respeitosamente. Dava ênfase em suas aulas às experiências de vida das 

educadoras e ao ambiente sociocultural de cada comunidade onde estava localizado 

um Centro de Pré-Escolar. Garcia (2007), apoiado em Jorge Larrosa afirma ser 

necessário, no processo de formação, a ligação entre o sujeito e o conhecimento 

através da experiência. 

Para que a aprendizagem ocorra com sucesso, faz-se necessário que haja um 

significado para o aprendiz. Didinha dizia que “a pessoa que ama a criança é capaz de 

educá-la, apesar de não ter conhecimentos. E se ela ama, é mais fácil adquirir os 

conhecimentos necessários para educar” (Revista Família Cristã, 1978, p.26). Aqui, 

compreendemos que Didinha adotava concepção próxima do que defende Moran, 

quando diz que “aprendemos pelo interesse, pela necessidade. Aprendemos mais 

facilmente quando percebemos o objetivo, a utilidade de algo, quando nos traz 

vantagens perceptíveis” (2006, p.23), ou seja, a partir do momento em que as 

educadoras construíam o significado de sua prática, elas entendiam e percebiam a 

importância da tomada de decisão, do olhar sobre a criança, do trabalho pedagógico a 

ser desenvolvido. 

Por conta dos parcos recursos financeiros, o curso era preparado a partir de 

doações de papéis de computador e radiografias que, depois de lavadas, viravam 

transparências para suas apresentações nos encontros com as educadoras. Todos os 

recursos eram elaborados a partir da criatividade e do reaproveitamento de materiais 

recicláveis, transformando-os em suportes necessários, inclusive no que se refere às 

técnicas metodológicas. Didinha, embora não dispusesse de recursos sofisticados, 

desenvolvia sua tecnologia, entendida como “fruto do trabalho do homem em 

transformar o mundo e é também ferramenta desta transformação”, como afirma Levy 

(apud Pocho 2003, p.11), Em relação às tecnologias educacionais – ferramentas que 

auxiliam a prática pedagógica – existe uma diferenciação estabelecida entre 

tecnologias independentes e dependentes. Segundo Pocho (2003, p.8), “tecnologias 

independentes são as que não dependem de recursos elétricos ou eletrônicos para a sua 

produção e/ou utilização”, enquanto as “tecnologias dependentes são as que dependem 
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de um ou vários recursos elétricos ou eletrônicos para serem produzidas e/ou 

utilizadas”. Didinha, na maioria das vezes, utilizava cartazes e transparências 

produzidos manualmente, como observamos nas imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cartaz utilizado nos encontros Figura 3. Transparência utilizada nos encontros 

 

Procurava recuperar todos e quaisquer materiais existentes nos espaços onde 

atuava e mostrar às educadoras de que maneira poderiam ser reutilizados. Essa ideia de 

reaproveitamento de materiais era uma prática de Didinha, sua criatividade possibilitava 

a criação de ferramentas de forma singular. Para Moran, “ensinar é um processo social 

(inserido em cada cultura, com suas normas, tradições e leis), mas também é um 

processo profundamente pessoal: cada um de nós desenvolve um estilo, seu caminho...” 

(2006, p.13). Moran (2006) também fala da autenticidade, humildade e confiança do 

educador que, ao mesmo tempo, reconhece que sabe e não sabe, que busca sempre 

construir e reconstruir seus conhecimentos. Para o autor, “cada docente encontra uma 

maneira de sentir-se bem, comunicar-se bem, ajudar os alunos a aprender melhor” 

(p.32). 

A forma inovadora de reutilização de objetos, tanto por conta da reciclagem, 

quanto por questões financeiras, não se limitava aos materiais pedagógicos. Didinha, a 

partir de doações, construía instrumentos musicais, brinquedos e criava espaços lúdicos, 

tais como Cantinho da Boneca e Playground, o que estimulava o bem-estar físico das 

crianças, a sua interação e a sua socialização, como observamos a partir das imagens: 

 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2579



 

5. “Cápsula Espacial” elaborada por Didinha 

no Jardim da Infância em Pau Grande – 

Fábrica América Fabril 1969. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Transparência com proposta de 

brinquedo Para playground. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo pessoal. 1978. Moveis utilizados com 

caixas de frutas 

 

Figura 7 - Trepa-trepa elaborado por idinha no 

Jardim da Infância em Pau Grande – Fábrica 

América Fabril 1969. 
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Considerações finais 

As práticas da educadora Astrogildes Delgado de Carvalho, fundamentadas em 

princípios religiosos católicos, também acompanhavam as modificações e estudos no 

campo da educação, em que se valorizavam os sujeitos participantes do processo de 

formação – as educadoras e as próprias crianças – enfatizava-se os arranjos espaciais, a 

aproximação com a natureza, como também a importância do brincar. Percebemos que 

Didinha manifestava, na década de 1970, a preocupação em criar ambientes como 

formas de expressão da natureza (Carvalho & Silva, 2011). Atualmente, muitas vezes as 

crianças “são enclausuradas em ambientes fechados, por vezes restritos, de modo que se 

encontram impedidas de interagirem com o meio ambiente de forma lúdica” (ibdem, 

p.107). 

As transformações sociais da época traziam consigo a necessidade de 

modificações dos sujeitos. A formação do educador precisava acompanhar tais 

transformações, de modo a entender os principais aspectos para o bom desenvolvimento 

da criança, refazendo seus olhares. A partir da análise dos materiais utilizados por 

Didinha, é possível entender o movimento de transformação referente aos aspectos 

educacionais e a preocupação em acompanhar esse processo. Para Elias (apud Brandão, 

2003), os processos de civilização “emergem da constante correspondência entre as 

modificações das estruturas de personalidade e as alterações das estruturas sociais” 

(p.15). 

As dificuldades financeiras encontradas nos espaços infantis onde coordenava os 

cursos de formação, não limitaram a educadora. Seu comprometimento com a educação 

impulsionou momentos de construção de suas próprias estratégias “tecnológicas” 

educacionais. Percebe-se, por meio de seus materiais, como eram construídas as 

ferramentas de suporte metodológico. Didinha não utilizava uma tecnologia porque ela 

existia, mas dava existência à tecnologia de que necessitava. A educação se constrói 

pelo fazer e desfazer de práticas, pela criação e recriação de tecnologias, pela relação do 

indivíduo com a sociedade e da sociedade com o indivíduo. Esses movimentos são 

claramente perceptíveis na história de vida dessa educadora, pois possibilitou, a partir 

de suas práticas educacionais e de sua vida pessoal, o entendimento de aspectos 

importantes do cenário educacional da época, de uma sociedade que se transformava 

para atender às necessidades de seus sujeitos. 
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RESUMO: A Educação é o principal elemento de transformação humana, pois está 

intrínseco em seu papel o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. Sem dúvida, estas 

três questões são inerentes no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, não se torna 

fácil no quotidiano escolar o professor interagir metodologicamente dentre as várias 

necessidades educacionais de seus educandos. Desta forma, pensando em contribuir para 

um maior crescimento “neste papel” de atuação educativa, apresenta-se uma abordagem 

que visa uma íntima relação entre os conteúdos e os processos cognitivos, facilitando assim 

as medidas de intervenção no processo “de como ensinar” e de como levar o aluno a 

“aprender a aprender” e “aprender a pensar”. Este vasto tema, está inserido no que os 

cientistas chamam de educabilidade cognitiva e é através dela que se tem aberto novos 

horizontes para que a relação educativa venha a melhorar cada vez mais. Neste sentido este 

artigo tem a finalidade de reconhecer o papel do professor como o mediatizador na 

construção de habilidades e competências cognitivas visando a superação do insucesso e 

fracasso escolar. O estudo é um recorte da pesquisa de mestrado em que foi desenvolvido 

uma abordagem metodológica de investigação-ação, que utilizou como instrumento a 

observação direta da intervenção do professor durante o processo de mediação das 

atividades que envolveram as seguintes aplicações: Bateria de Habilidades Cognitivas 

(BHC), Sistema de Avaliação Cognitiva (CAS) que tem por finalidade avaliar os processos 

cognitivos da teoria PASS (planificação, atenção, processamento simultâneo, 

processamento sucessivo) através da observação das diferentes formas de realização das 

mesmas em função de fornecer ou não ferramentas psicológicas que permitam maximizar 

as funções cognitivas. 

 

Introdução 

Este artigo, é um recorte da pesquisa de mestrado intitulada “O treino cognitivo na 

educação infantil e o seu papel na promoção de competências e habilidades na 

aprendizagem em prol do sucesso escolar”. Será abordado especificamente dois 

instrumentos de mediação: a (BHC) Bateria de Habilidades Cognitivas e o (SAC) 

Sistema de Avaliação Cognitiva, que tem por finalidade avaliar os processos cognitivos 

do PASS (planificação, atenção, processamento simultâneo e sucessivo) com o intuito 

de desenvolver e/ou aprimorar os processos cognitivos através da aplicação de 

atividades em contexto de sala de aula, verificando a capacidade das mesmas como 

ferramenta psicológica que permita maximizar as funções cognitivas (Gomes, 2002). 

A BHC (Bateria de Habilidades Cognitivas) trata-se de provas centradas em 

conteúdos escolares. Duas ideias foram essenciais para a criação da BHC. Em primeiro 

lugar, optou-se por uma avaliação decorrente da perspectiva cognitivista da inteligência 
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(Cruz, 2005 apud Das & Nagliere, 1997). De acordo com esta teoria, a cognição 

pondera a resolução de problemas através do processamento da informação entre cinco 

momentos: (i) a percepção da informação, (ii) a organização da informação, (iii) a 

retenção e evocação da informação, (iv) o processamento da informação, (v) a resposta. 

Neste sentido, a bateria de testes procura avaliar os processos cognitivos inerentes às 

seguintes capacidades cognitivas: percepção, organização, memória e raciocínio 

(Alencar, 2000:200). 

Baseado na teoria Luriana de sistemas funcionais, Jogannath Prasad Das sustenta 

que a aprendizagem envolve uma integração neurobiológica e um contexto sociocultural 

auxiliador (Das, 1998, 1996 apud Fonseca, 2007:65). Na primeira questão salienta o 

respeito da sinergia sistémica e interiorizada dos processos cognitivos de planificação, 

atenção, sequencialização e simultaneização da informação, criando um modelo Neo-

Luriano de funcionamento cognitivo e de processamento de informação, cognominado 

de PASS, no qual a denominação cabe: (1) Planificação – processo cognitivo 

fundamental que inclui geração, avaliação e execução de estratégias para a resolução de 

problemas; (2) Atenção - atenção focalizada e seletiva, importante para a inibição da 

resposta a estímulos distratores; (3) Processamento Simultâneo – processamento 

cognitivo utilizado para a transformação simultânea da conceituação de elementos 

interdependentes em um todo; (4) Processamento Sucessivo – processo utilizado, 

quando uma informação deve seguir uma ordem em que cada elemento tem a ver, 

unicamente, com aqueles que precedem cabe (Simonette, 2008:28; Fonseca e Cruz, 

2001:49; Cruz, 2005 apud Das, Nagliere & Kirky, 1984; apud Carlson & Das, 1997; 

apud Das & Kendrick, 1997; apud Das, Parrila &Papadopoulos, 2000).  

O PASS foi o referencial para a elaboração do SAC (sistema de avaliação 

cognitiva) que consiste em ser um instrumento de avaliação individual que visa apreciar 

o funcionamento cognitivo, pois baseia-se em descobertas recentes acerca da 

inteligência, que a perspectivam como um grupo de processos cognitivos (Cruz, 2005 

apud Lambert, 1990; Nagliere & Das, 1997). O SAC foi desenvolvido para integrar o 

conhecimento teórico (uso de uma teoria do processamento cognitivo) e o conhecimento 

aplicado (testes elaborados para avaliar processos) no âmbito da psicologia (Cruz, 2005 

apud Lambert, 1990; Nagliere & Das, 1997; Nagliere, 1999). 
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Na segunda questão, a cultura é fomentadora das funções cognitivas a que o 

indivíduo vem a desenvolver, no qual o recurso da aprendizagem mediatizada 

juntamente com a aplicação de modelos de aprendizagem interativas, trazem benefícios 

cogniscíveis e alteração comportamental (Vygotsky, 1986, 1979a; Feuerstein, 1980 

apud Fonseca 2007)  

Desta forma, poderão servir de feedback para o professor, conceber estratégias e 

planejar atividades de forma a melhor responder as necessidades da criança, visto que 

este artigo apresenta uma perspectiva cognitivista da inteligência. Assim, justifica-se a 

junção da BHC e o CAS, pelo fato de poder integrar, a investigação a observação de 

estratégias relacionadas a resolução das tarefas e assim poder correlacioná-los a outros 

fatores subjacentes a aprendizagem, nomeadamente: mediação, identificação de 

dificuldades gerais dos educandos, apontar áreas de deficiências, observar como os 

alunos processam a informação e resolvem problemas e assim poder avaliar as 

competências básicas que condicionam o sucesso do aluno. Com isto, este artigo tem o 

intuito de privilegiar as dimenções cognitivas e identificar as singularidades na 

organização do pensamento, que é a origem da maioria das dificuldades de 

aprendizagem apresentadas por um número expressivo de alunos que iniciam o ensino 

fundamental.  

 

Método 

Dentre os principais tipos de estratégias de investigação, a que se revelou 

adequada à problemática em estudo foi a investigação-ação, por se referir a uma 

investigação educacional que tem o intuito de conhecer o sujeito como pessoa, 

apresentando com maior importância o processo pelo qual a investigação se desenvolve 

do que os resultados obtidos pelo mesmo. Segundo Ainscow (2000) , a investigação-

ação conduz a aperfeiçoamentos na qualidade da educação porque os próprios grupos 

alvos assumem a responsabilidade de decidir quais mudanças necessárias e as suas 

interpretações e análises críticas são usadas como uma base para monitorizar, avaliar e 

decidir qual o próximo passo na análise de investigação (cit in Revista Lusófona de 

Educação, 2005, 5, 127-142).  

Desta forma a investigação-ação ao relacionar a didática do professor com a 

performance do aluno, na medida em que o professor se centra na intervenção, na 
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exploração sua prática torna-se evidente. Com isso, a ação investigativa ao envolver 

professores e alunos, busca soluções inovadoras para os problemas educativos, no qual 

o fim não é testar se a teoria, quando aplicada a prática é um bom preditor dos 

acontecimentos. A inter-relação entre a teoria e a prática é mais complexa e dinâmica 

sobre a questão se é possível conceber uma investigação prática para um problema que 

existe ou para uma mudança que pretendemos operar num mundo real. (Van der Akker, 

1999 cit in Revista Lusófona de Educação, 2005, 5, 127-142).  

A investigação-ação é um método essencialmente prático e rege-se pela 

necessidade de resolver problemas reais. Neste método não é considerado a distinção 

entre dois momentos, o da produção do conhecimento, que é conduzido pelo 

investigador, e a aplicação deste conhecimento pelo professor. Na investigação-ação 

estes dois momentos são integrados, pois visa a mudança que é uma característica 

fundamental da investigação-ação (Descombre, 1999 cit in Revista Lusófona de 

Educação, 2005, 5, 127-142). 

Partindo desta premissa a pesquisa enquadrada neste artigo considera os seguintes 

objetivos: 

Objetivo Geral: 

Registrar que o treino cognitivo é assumido como necessário ao sucesso escolar 

dos alunos ou como estando subjacente a toda prática de ensino-aprendizagem. 

Objetivos específicos: 

1- Investigar as possíveis dificuldades que os alunos poderão apresentar no 

processo ao realizar as atividades centradas em conteúdos habituais no 

quotidiano escolar (BHC). 

2- Averiguar e comparar as possíveis dificuldades entre as tarefas habituais 

(BHC) com as tarefas de estimulação/reeducação/treino cognitivo (CAS). 

3- Contribuir para uma avaliação mais aprofundada e uma intervenção mais 

direcionada às capacidades e ritmos de aprendizagem do aluno. 

4- Investigar acerca do desenvolvimento e habilidades cognitivas de crianças 

com a faixa etária de 4 a 6 anos. 

5- Analisar a correlação e comparação inter-grupos e intra-grupos dos resultados 

através das tarefas de habilidades cognitivas (BHC) e das tarefas de 

estimulação/reeducação/treino cognitivo (CAS). 
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Amostra 

Realizou-se uma pesquisa no qual a metodologia empregada foi a de investigação-

ação, que subsidiou uma escola de Educação Infantil envolvendo crianças entre a faixa 

etária de 4 a 6 anos. A pesquisa destinou-se a aplicar dois testes: a BHC (bateria de 

habilidades cognitivas) que trabalha tarefas relacionadas a memória, organização, 

percepção e raciocínio e o SAC teste que envolve as funções cognitivas de planificação, 

atenção, processamento simultâneo e sucessivo (PASS).  

A aplicação do teste se deu entre dois grupos: um chamado de experimental com 

25 crianças e o outro convencional com 27 crianças ambos os testes com crianças em 

idade escolar entre 4 e 6 anos. 

 

Procedimento 

Foi encaminhado a escola em questão documentos da Universidade do Minho, no 

qual referenciava a pesquisa como um procedimento de trabalho para conclusão do 

Curso de Mestrado em Dificuldades de Aprendizagem Específica (Novembro e 

Dezembro de 2009). Após esta fase, foi encaminhado aos encarregados de educação 

pedidos de autorização para que as crianças pudessem participar da investigação. Foi 

enviado também aos encarregados de educação um folheto explicativo, no qual 

esclarecia os testes aplicados e como se procederia os mesmos (Novembro e Dezembro 

de 2009).  

Após a recolha das autorizações dos pais (Janeiro de 2010), foi realizado a seleção 

das crianças onde não era critério apresentar dificuldades de aprendizagem. Esta norma 

foi estabelecida pelo interesse do trabalho monográfico não recair em identificar alunos 

que apresentassem dificuldades de aprendizagem, mas que tanto a BHC e o CAS serem 

meios de indicar as condições de aprendizagem necessárias e adequadas ao 

desenvolvimento integral do indivíduo, servindo de feedback para o professor conceber 

estratégias e planejar atividades de forma a melhor responder as necessidades do 

educando, visto esta pesquisa apresentar uma perspectiva cognitivista da inteligência. 

Houve assim, um prévio treinamento das professoras para a aplicação dos testes 

entre Janeiro de 2010 a Junho de 2011. Neste ínterim surgiram alguns constrangimentos 

tais como assiduidade de alunos, no qual foi necessário fazer a substituição de oito deles 
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e programação das atividades curriculares já programadas e estabelecidas no Plano 

Anual de Atividades 2010/2011 da escola. 

Aplicou-se a BHC (Bateria de Habilidades Cognitivas) com o qual se avaliou: a 

percepção, o raciocínio, a organização e a memória. Foi realizada uma avaliação de 

teste e reteste, tanto no grupo convencional quanto no experimental; e o SAC (Sistema 

de Avaliação Cognitiva) como intervenção no qual foi avaliado a atenção, o 

processamento simultâneo e a planificação no grupo experimental. No atual momento 

estão sendo realizadas as análises dos dados através do SPSS no qual será realizado a 

correlação de dados e a comparação inter-grupos que comparará os resultados dos dois 

grupos num mesmo momento de avaliação (teste – reteste); e intra-grupos que 

comparará os resultados de cada grupo nos dois momentos de avaliação (teste- reteste). 

 

Instrumentos 

Com relação a parte teórica a pesquisa bibliográfica foi realizada através de livros, 

teses, dissertações e artigos publicados. A parte empírica como já mencionado envolveu 

o relacionado com os programas de treino cognitivo (SAC- PASS) e testes que 

representavam as tarefas habituais escolares (BHC).  

Seguindo os procedimentos de mediação e de ajuda sugeridos pelos autores foram 

utilizados três testes do SAC: planificação de códigos que avaliou a planificação, a 

atenção expressiva que avaliou a atenção, a relação verbal-espacial que avaliou o 

processamento simultâneo.  

Com relação a BHC foram aplicados quatro testes: o teste de identificação de 

figuras idênticas que avaliou a percepção, os testes de traço – labirinto – complemento 

de frases que avaliou a organização, o teste de elementos de gravuras que avaliou a 

memória, e os testes de seriação de quantidades – sequência de situações – classificação 

que avaliou o raciocínio. 
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Resultados 

Tendo em vista que a parte empírica do trabalho está sendo concluído, os 

resultados são preliminares, baseados nas referências teóricas que suscitam sugestões 

referentes ao processo de ensino-aprendizagem que dimensiona a educação cognitiva.  

Desta forma, referenciar-se-á algumas questões importantes que podem beneficiar 

ou prejudicar este processo de ensino-aprendizagem. 

 

Triologia essencial: afetividade, socialização e cognição 

O paradigma sóciointeracionista concebe que o homem é um ser biológico e 

histórico que constrói sua própria sapiência, em interação com o objeto de 

conhecimento e, principalmente com as pessoas, as linguagens e culturas (Moll, 1996). 

Estes pontos se tornam fundamentais principalmente por indicarem que é a criança que 

edifica seu conhecimento, em associação com os mais experientes. A aprendizagem 

interativa surge da e na interação das crianças com a cultura, no diálogo com as pessoas 

(Luria, 1986). Na escola a aprendizagem acontece na sintonia entre professora, os 

alunos, e os materiais pedagógicos. Assim, o conhecimento surge da ação, da 

experimentação e sempre inside com uma execução mental /prática, não esquecendo 

que a construção de conteúdos escolares surge da dinâmica pedagógica, isto é, das 

atividades didaticas planejadas e sistematizadas pelos professores (Zabala, 1998). 

Assim, Wallon contempla o desenvolvimento da pessoa como uma construção 

progressiva que se sucedem fases de predominância afetiva e cognitiva (Galvão, 2002). 

Com relação a afetividade, este autor postula que a dominância do caráter afetivo, e 

consequentemente, das relações com o mundo humano, correspondem as etapas que se 

prestam à construção do EU, ou seja os momentos de preponderância afetiva, são 

subjetivos e cumulativos de energia e sucedem outros que são cognitivos e de dispêndio 

de energia. Este processo Wallon chamou de predominância funcional. O predomínio 

do caratér intelectual corresponde a etapas em que a ênfase está na elaboração do real e 

no conhecimento do mundo físico. Assim, o primeiro estágio da psicogênese se revela 

uma afetividade impulsiva, emocional que se nutre pelo olhar, pelo contato físico e se 

expressa em gestos, mímica e posturas; no personalismo a afetividade incorpora os 

recursos intelectuais (a linguagem) desenvolvidos ao longo do estágio sensório-motor e 

projetivo revelando-se uma afetividade simbólica, que se exprime por palavras e ideias; 
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no estágio categorial a afetividade se torna cada vez mais racionalizada, pois os 

sentimentos são elaborados ao plano mental, no qual os jovens teorizam sobre suas 

relações afetivas (Galvão, 2002). 

Vygotsky um dos fundadores da escola sócio-histórica considera as mudanças que 

ocorrem simultaneamente em quatro níveis históricos: ontogenia, filogenia e 

microgenia. A ontogenia estuda o processo individual de desenvolvimento cognitivo e 

sua relação com a escolarização, pois focaliza-se sobre o desenvolvimento operativo da 

tradição Piagetiana (a criança pré-operacional, a criança nas operações concretas e as 

crianças nas operações formais); a filogenia estuda como a espécie humana (homo 

sapiens) evoluiu através das gerações até chegar a ter capacidade de comunicar-se como 

nós nos dias atuais e a microgenia que analisa o desenvolvimento de processos 

psicológicos particulares no curso das interações ensino/aprendizagem (formal ou não 

formal), sendo que na escola formal, no âmbito das salas de aula, utiliza-se os sistemas 

simbólicos escritos como instrumentos específicos de mediatização (Moll, 1996). 

Portanto a partir da análise do desenvolvimento social Vygotsky propõe que 

existe uma zona de desenvolvimento proximal (ZDP) que define as funções que ainda 

não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. A ZPD subdivide-se em: 

nível de desenvolvimento potencial e nível de desenvolvimento real.  

Segundo Luria (1986), o desenvolvimento potencial é quando a criança 

desempenha tarefas com a ajuda de adultos ou companheiros mais capazes. A 

possibilidade de alteração no desempenho de uma pessoa pela interferência de outra é 

fundamental na teoria de Vygotsky, pois representa de fato, um momento no 

desenvolvimento, visto que não é qualquer indivíduo que pode, a partir da ajuda de 

outro, realizar qualquer tarefa, pois a capacidade de se beneficiar de uma colaboração de 

uma pessoa vai ocorrer num certo nível de desenvolvimento, mas não antes (Luria, 

1986).  

O nível de desenvolvimento real é a capacidade que a criança tem em realizar 

tarefas de forma independente. No conceito de Vygotsky, o nível de desenvolvimento 

real da criança caracteriza o desenvolvimento de forma retrospectiva, ou seja, refere-se 

a etapas já alcançadas, já conquistadas pelas crianças (Moll, 1996). As funções 

psicológicas que fazem parte do nível de desenvolvimento real da criança, são 

resultados de processos de desenvolvimento já completados e consolidados. 
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No desenvolvimento das funções mentais tanto a afetividade quanto a socialização 

são contributos (Luria, 1986; Moll, 1996; Fonseca e Cruz, 2002). Luria defende que o 

cérebro opera como um organizador cognitivo complexo e super articulado, em todos os 

tipos de aprendizagens no qual tem como base o papel multicomponencial do 

processamento de informação envolvendo várias áreas cerebrais no trabalho de 

múltiplas interações neurofuncionais e sistêmicas (Fonseca, 2007; Luria, 1986). 

Desta forma, a teoria Luriana de sistemas funcionais (componentes que processam 

a informação), concebe que o cérebro tende a equacionar uma cadeia de transmissão, 

onde cada elo de mediação, representa uma área particular, ou seja, cada elo é 

necessário para que a cadeia seja uma totalidade funcional, cada uma participando com 

uma função específica no conjunto global da cadeia funcional, a fim de produzir 

comportamentos como andar, jogar, manipular, ler, escrever ou resolver problemas 

(Fonseca, 2007). 

Os sistemas funcionais dividem-se em unidades cerebrais no qual Lúria define-os 

como: 1ª unidade de alerta e atenção; 2ª unidade de recepção, integração e 

processamento sensorial e 3ª unidade de execução motora, planificação e avaliação. 

Salientando sem exceção que cada unidade está envolvida em todos os tipos de 

comportamento e de aprendizagem, no entanto, a contribuição de cada uma delas varia 

conforme o procedimento realizado: verbal, não verbal, simbólico, não simbólico, 

linguístico ou práxico e etc (Luria, 1986; Fonseca e Cruz, 2002; Fonseca, 2007). 

Diante deste modelo neurofuncional da aprendizagem, coloca-se imprescindível 

pormenorizar como o cérebro atua para que haja a recepção e transferência das 

informações advindas do meio, no qual possa gerar uma resposta, ou seja, uma operação 

mental transformada em ação perante os conhecimentos adquiridos. Desta forma, a 

abordagem Luriana intitula-se: Organização Neuropsicológica da Cognição (Luria, 

1986; Fonseca e Cruz, 2002). 

A base fisiológica dessa relação é a energia neural, representada pelo número de 

neurónios que se ativam em resposta a um estímulo. Se o estímulo já for conhecido será 

utilizado menos número de neurónios para processar as informações, enquanto para o 

processamento de um estímulo novo, o cérebro empregará maior número de neurónios 

(Almeida, 1984; 2008; Eysenck, 1985; Vossen, 1988 apud Simonette 2008: 26, 27). 
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Segundo Feuerstein (1980,1999), citado por Gomes (2002), as funções cognitivas 

apresentam características próprias a serem desenvolvidas nos educandos 

nomeadamente a capacidade, a orientação e a operação. Sem elas ou uma delas ou 

ainda parte delas o indivíduo não consegue promover e qualificar bem a actividade 

cerebral intelectiva, podendo desta forma prejudicar o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem, podendo produzir sérias dificuldades de aprendizagem. 

 

A atuação do professor em benefício do aluno 

Os termos insucesso e fracasso são palavras que evocam sempre atributos 

pessoais, positivos ou negativos (Medeiros, 1993: 60, 61) no entanto será que ambas 

significam a mesma coisa em contexto educativo? O termo insucesso está definido 

como “mal resultado, malogro” e fracasso como “estado ou condição de não atingir um 

objectivo desejado ou pretendido, mau êxito, ruína” (Dicionário Aurélio, 2000: 

393,331). Ambos termos antónimos de sucesso, que advém do latim sucessu(m), no 

qual significa “ resultado, conclusão, resultado feliz ” (Dicionário Aurélio, 2000:651).  

Todas as literaturas ao serem lidas coadunam estes termos ao baixo rendimento escolar 

dos alunos, enfocando a um único resultado – a dificuldade ou impossibilidade do aluno 

em realizar alguma actividade académica (Aquino1997, Ferreiro 1987, Schiff 1994 cit 

in Revista Portuguesa de Pedagogia, 2007:124). 

O insucesso se dá em cada tarefa mal compreendida, em cada acção educativa mal 

interpretada pelo aluno. Na sala de aula pode ser produzido muitos insucessos, visto que 

a escola ao difundir a transmissão do saber instituído, propõe a aquisição desse saber, 

através de metas e limites que demarcam as fronteiras reais entre sucesso e insucesso 

escolar (Benavente, 1990 cit in  Revista “Ágora” nº 2, p.1, s.d). Assim, isto não quer 

dizer que o aluno seja condenado ao fracasso escolar ou que este insucesso momentâneo 

seja um fracasso escolar. O insucesso pode ser substituído pelo sucesso escolar quando 

o professor compreende seu papel de mediador e passa aos alunos orientações claras 

com entendimento teórico, fazendo com que os alunos superem os insucessos e não 

entrem nas filas do fracasso escolar (Gomes, 2002). 

Ao professor cabe “ensinar” e, ao mesmo tempo, investigar porque é que a sua 

mensagem eventualmente não é bem recebida. Por um lado podem existir fatores 

alheios a prática docente, mas por outro a escola pode contribuir com conteúdos de 
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ensino que não despertam interesse e nada tenham a ver com as experiências prévias do 

discente, no qual os métodos de ensino e os procedimentos de avaliação não sejam os 

mais adequados e incentivadores, provocando um turbilhão de emoções negativas como 

discriminação, incapacidade e expressões de abuso de poder por parte dos professores. 

Assim, a escola produz alunos que apresentam dificuldades de concentração nas 

atividades escolares, conduzindo a sentimentos de fracasso, incompetência, ineficácia, 

falta de confiança em si próprio e no seu desempenho e baixa auto-estima (Zabala, 

1998, Perrenoud, 2000). 

A resolução de problemas é o factor crucial, é o âmago em como a cognição 

suscita estratégias para o aprendizado, que envolve um comportamento de processos 

mentais, no qual está relacionado input – integração/elaboração – output da informação 

recebida (Fonseca, 2007). Quando esse processo está comprometido, advém ao discente 

uma enorme carga de ineficiência na aprendizagem levando ao fracasso escolar 

(Perrenoud, 2000; Gomes 2002). Por isto que é primordial entender o conceito de 

modificabilidade em oposição ao conceito de mudança, pois todo o paradigma da 

educabilidade cognitiva acredita não numa mudança ocasional inferida por uma 

influência exterior ou ambiental que se torna uma alteração limitada e localizada, ou 

seja, momentânea, mas que possam se modificar no qual, a alteração ocorre 

intrinsecamente no indivíduo, na sua personalidade, na sua habilidade e capacidade de 

pensar e em seu nível geral de competências. 

O processo de ensino-aprendizagem apresenta um estado reactivo, que se vincula 

a uma ordem de causa: o sintoma de exclusão ao invés de integração. Com isto, é 

necessário, um plano de prevenção voltado para a instituição escolar com o objectivo de 

que o processo ensino-aprendizagem seja prazeroso, motivador e integrador, pois o 

aprender é um diálogo com o outro. Supõe a energia desejante, alegria da descoberta, 

desprender-se, libertar-se. (Fernández, 1991:74). Este estado reactivo à instituição 

escolar, produz um sintoma ou inibição no processo de ensino-aprendizagem, pois 

afecta a dinâmica de articulação entre os níveis de inteligência, desejo, organismo e 

corpo, redundando em um aprisionamento da inteligência e da corporeidade por parte da 

estrutura simbólica inconsciente.  

Estes estados reativos são reflexos da dificuldade dos professores em 

relacionarem a prática com o currículo em função de um planejamento inovador, 
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principalmente que vise desenvolver competências metacognitivas. Segundo Perrenoud 

(2000) renovar a prática com o que concerne em dirigir situações de aprendizagem está 

ligado ao ofício do professor. Este ofício por muito tempo, foi ligado a aula magistral 

seguida de exercícios que envolve explicar a disciplina, o processo de realização da 

tarefa, acompanhar a realização da mesma e realizar sua conclusão, são etapas que 

diferenciam grandemente a ação do professor e como ele organiza as situações de 

aprendizagem.  

Assim, o professor deve realizar uma avaliação minuciosa com o objetivo de 

considerar sua atuação pedagógica levando em conta em como se processa a mediação 

da aprendizagem e em como os alunos percebem esta intervenção no que diz respeito ao 

input, processamento e output da informação mediada (Fonseca, 2007). A construção do 

conceito de competência aborda este trabalho de distanciamento dos exercícios 

clássicos, que apenas exigem a operacionalização de um procedimento limitado a 

funções precisas e conhecidas (Perrenoud, 2000). 

A prática pedagógica está articulada com uma pedagogia que nada mais é que 

uma concepção filosófica da educação, no qual tal concepção ordena elementos que 

direcionam a prática educacional. Segundo Luckesi (1994) alerta, a educação é uma 

prática humana direcionada por uma determinada concepção teórica.  

Com isto, este artigo procura realizar uma análise reflexiva da ação educativa, no 

qual defende a teoria da educabilidade cognitiva através do treino cognitivo na 

realização de tarefas, no qual seu processo é mais importante do que o resultado dos 

mesmos (Fonseca, 2007; Bruner, 1996). 

 

Discussões e Conclusões  

O decurso que se dá no cérebro em termos de aprendizagem, apesar de ainda não 

ser possível de determinar com exatidão e não ser palpável de uma observação direta, 

não se pode negar que constitui um processo cognitivo total que lhe dá suporte, 

findando necessariamente com a eficácia ou ineficácia das diferentes competências 

cognitivas. Portanto compreender os sistemas cognitivos que influenciam a 

aprendizagem pode-se, por um lado, reeducá-los e por outro treiná-los no sentido de 

prevenir as dificuldades de aprendizagem que produz todo tipo de exclusão escolar 

(Fonseca e Cruz, 2002; Fonseca, 1998, 1995).  

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2595



A abordagem cognitiva da aprendizagem humana resulta da fusão da psicologis 

cognitiva e da neuropsicologia experimental (Fonseca e Cruz, 2002). Por esta razão na 

perspectiva de Das (1996, 1998) a aprendizagem envolve uma integridade 

neurobiológica e um contexto sociocultural facilitador. No primeiro aspecto deve-se 

considerar a sinergia dos processos cognitivos a que este artigo se refere; no segundo 

aspecto tem-se de considerar uma pratica contínua e mediatizada, o que envolve uma 

efetiva síntese psicopedagógica para conceitualizar a aprendizagem humana (Fonseca e 

Cruz, 2002 apud Vygotsky (1962, 1986). 

Psicológico porque envolve processos de atenção, codificação, planificação, 

expressão, supondo assim, uma estrutura mental funcional e uma organização neural 

plástica; e pedagógica porque compreende a aplicação de estratégias de interação e 

mediatização sócio cultural visando a ascensão de automatismos cognitivos precisos e 

modificalidade prospectiva (Fonseca, 1998, 2005). 

Com isto, o trabalho exposto, visa colocar o ensino ou reeducação de 

competências cognitivas como primordial, que deve ser inserido no sistema educacional 

e de formação, pois tais competências podem e precisam ser ensinadas, mediante sua 

melhoria e treino, preponderando assim que as funções cognitivas não ocorrem 

automaticamente por maturação, ou simplesmente através do desenvolvimento 

neuropsicológico. A finalidade do processo educativo em qualquer grau de ensino deve 

envolver sempre a potencialização das funções ou capacidades cognitivas, pois são elas 

no seu ínterim que vão permitir ao indivíduo resolver problemas e equacionar as suas 

soluções adaptativas, bem como se constituem como pré-requisitos fundamentais à 

aquisição de novas informações sobre a natureza, sociedade e cultura no qual vivemos 

(Fonseca, 2007, 1998, 1995). 
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RESUMO: O foco deste estudo é a função de Professor Coordenador existente nas 

unidades escolares da rede de ensino do Estado de São Paulo, Brasil, e os desafios que a 

reforma da educação paulista, iniciada em 2007, e ainda em curso, trouxe para aqueles 

educadores. O estudo teve como objetivos: identificar relação entre crença de autoeficácia, 

descrita por Bandura como mediadora da ação humana, e a atuação do coordenador 

pedagógico como gestor e peça chave na implementação da reforma; analisar o papel do 

coordenador pedagógico a partir da percepção que revelam os sujeitos da pesquisa; 

produzir uma reflexão sobre a dimensão psicossocial da ação daqueles agentes no âmbito 

dos estudos de políticas educacionais e de gestão escolar. O estudo procurou apreender 

como aqueles agentes escolares entendem seu cotidiano, os desafios e como as políticas 

educacionais impactam seu trabalho. Para tanto, os dados coletados por meio de entrevistas 

realizadas com oito professores coordenadores pertencentes a cinco escolas foram 

qualitativamente analisados. Nossa pesquisa sinaliza na direção de que os hiatos existentes 

entre as prescrições legais e as possibilidades e restrições do cotidiano interferem na 

maneira como os Professores Coordenadores percebem a sua função e o quão capazes 

sentem-se para realizar suas atribuições. 

 

 

Introdução 

Este texto apresenta um recorte dos resultados de uma pesquisa interdisciplinar e 

interinstitucional realizada em parceria entre o Grupo de Pesquisa em Política e Gestão 

Educacional do PPGE da Universidade Nove de Julho – Uninove – e o Núcleo de 

Estudos Avançados em Psicologia Cognitiva e Comportamental (Neapsi) da Faculdade 

de Educação da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. O objetivo do estudo 

foi conhecer como os Coordenadores Pedagógicos das escolas de rede estadual de 

ensino de São Paulo vêm desenvolvendo suas novas atribuições no contexto da reforma 

em curso naquela rede escolar e em face do papel que assumiram na implementação 

daquela.  Outra dimensão do estudo esteve voltada para avaliar a crença de autoeficácia 

dos Coordenadores Pedagógicos. Para tanto, se utilizou o constructo da autoeficácia, 

central na Teoria Social Cognitiva, como referencial teórico. Tendo em vista os limites 

deste texto, ficaremos restritos às constatações relativas às práticas, às dificuldades e 
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obstáculos que encontram aqueles gestores no cumprimento do seu mister, segundo seus 

relatos. 

As mudanças ocorridas no cenário internacional, nas últimas décadas, com o 

advento da globalização da economia e com a emergência do modelo neoliberal 

trouxeram novas demandas para a educação. Como conseqüência, os sistemas escolares 

passaram por reformas que implicaram em mudanças na cultura escolar e introduziram 

novas práticas, tanto na dimensão pedagógica quanto na organização e gestão escolar. 

Estas mudanças, submetem os trabalhadores a novas condições de trabalho, bem como 

exigem que eles se apropriem de novos conhecimentos e práticas. Os administradores 

necessitam, agora, cuidar de questões que até há pouco tempo eram estranhas à escola e 

à sua gestão. 

A Reforma Educacional do Estado de São Paulo, implantada em 2007 e ainda em 

curso, atribuiu ao Coordenador Pedagógico a função de articular com os pais, alunos, 

professores e funcionários a operacionalização local das práticas que dão sustentação às 

suas ideias centrais. Em outras palavras, o desafio para o Coordenador Pedagógico está 

posto: articular aspectos administrativos e pedagógicos de forma a contemplar os 

objetivos da proposta educacional vigente nas escolas da rede estadual de ensino de São 

Paulo. 

Desde o momento da implantação daquele programa os coordenadores 

pedagógicos vêm sendo “convocados” a assumir a responsabilidade pela implementação 

da reforma e a utilizar o documento institucional “Caderno do Gestor”, composto por 

vários volumes que vem sendo produzidos anualmente, como uma espécie de manual de 

trabalho, como uma cartilha norteadora das ações práticas que devem desenvolver os 

ocupantes daquela função. Em síntese, aos coordenadores pedagógicos se atribuiu um 

papel central no processo de implementação da reforma, ainda que para representá-lo 

segundo um script já previamente determinado por aqueles que conceberam a reforma. 

Atualmente, a produção acadêmica na área da educação, tem dispensado certa 

atenção à discussão sobre o papel dos diversos agentes educativos e sobre a 

configuração dos sistemas públicos de ensino, regulados por determinações das políticas 

educacionais que, por sua vez, são concebidas dentro dos pressupostos do modelo 

político-econômico dominante. Embora presente em alguns trabalhos destinados ao 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2599



estudo da escola, sua organização e gestão, o papel do coordenador pedagógico tem sido 

pouco relatado, menos ainda, com foco no sujeito daquela prática escolar. 

Em face do até aqui exposto, parece lícito e necessário que se busque, através da 

pesquisa, compreender como os ocupantes exercem aquela função e quanto a falta de 

autonomia interfere no seu desempenho. Olhar para a sua percepção da própria prática, 

pode ser uma maneira de captar, de fato, como resolvem ou enfrentam a seguinte 

contradição: os Professores Coordenadores Pedagógicos são elementos de articulação e 

orientação da reforma no âmbito da escola e, ao mesmo tempo, elementos de controle 

do processo de trabalho dos docentes, afastando-se, assim, daquilo que é a essência da 

coordenação do esforço humano coletivo fundado na cooperação e na solidariedade. A 

pesquisa teve como pressuposto teórico-metodológico que a percepção do professor 

coordenador sobre este impasse é um dado que oferece elementos para responder os 

questionamentos do estudo. 

Não se pode pensar no coordenador pedagógico de forma abstrata, ou seja, sem a 

devida contextualização histórica daquela função, no tempo e espaço nos quais se 

realiza sua prática, em síntese da cultura organizacional em que ele atua. 

Sobre a função coordenadora na escola Russo (2007), assim se manifestou: 

“A coordenação do trabalho pedagógico é uma prática específica no âmbito 

das práticas gestionárias na escola. Estas por sua vez, são práticas sociais, 

portanto históricas e culturais, ou seja, são produzidas históricamente no 

interior da instituição escolar constituindo uma cultura própria dessa 

instituição”(p.16) 

 

Para delimitar e situar no tempo e no espaço o Coordenador Pedagógico, neste 

estudo, é necessário compreender o que cabe à sua função nas escolas da rede de ensino 

estadual paulista, no âmbito da reforma educacional de 2007. Sobre a atual proposta 

educacional do Estado de São Paulo, Russo e Carvalho (2008) afirmam que:  

“As ações do projeto “São Paulo Faz Escola” compreendem um 

diversificado conjunto de decisões, estabelecido por normas legais na esfera 

da organização das escolas, das atribuições funcionais dos seus 

trabalhadores e, especialmente, no estabelecimento de procedimentos 

didáticos pedagógicos do funcionamento das escolas e do currículo.” (p. 8) 

 

Isto traz ao coordenador pedagógico o desafio de repensar o seu fazer com vista a 

uma gestão escolar de qualidade, que estabeleça e crie coletivamente condições para 

atender às necessidades das camadas trabalhadoras e à diversidade dentro da escola. Na 
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visão de Paro (1988), uma escola que está comprometida com a transformação social, 

precisa lançar mão de princípios, metas e técnicas adequadas às especificidades do 

processo pedagógico escolar. O autor considera imprescindível os conhecimentos, as 

técnicas e os instrumentos que asseguram a utilização racional de recursos materiais e 

conceituais. 

A leitura de alguns documentos da proposta em questão, como por exemplo, o 

“Caderno do Gestor. vol. 1” (MURRIE, 2010), permite perceber o quão importante é o 

papel atribuído ao coordenador pedagógico e o quanto a implementação do Programa é 

dependente da atuação deste. Os desafios do dia-a dia nas escolas e a maneira singular 

com que cada profissional lida com as demandas, são fatores que possibilitam 

estabelecer um elo entre as questões formais e políticas e as questões subjetivas que 

infuenciam sua percepção acerca da própria prática. Dentre eles: motivação; 

relacionamento com os demais profissionais, alunos e comunidade; preparação para o 

exercício da função; postura diante das adversidades; e, principalmente, seu 

autojulgamento de capacidade para o exercício da função. Este autojulgamento de 

capacidade é um constructo da Teoria Social Cognitiva, que Bandura denomina 

autoeficácia. 

 

Reformas Educacionais no Estado de São Paulo 

Uma breve retomada das políticas governamentais no campo da educação no 

Estado de São Paulo, da década de 1990 até o presente, nos mostra, segundo Russo e 

Carvalho (2008), a necessidade de compreender o movimento da reforma iniciado em 

1995, sob a perspectiva político-ideológica do PSDB, partido político que pelo quinto 

mandato consecutivo governa o Estado de São Paulo.  A reforma da rede estadual de 

ensino paulista se materializou simultaneamente à reforma da educação nacional com os 

mesmos princípios e fundamentos posto que tanto  o governador paulista, Mário Covas, 

quanto o presidente da republica, Fernando Henrique Cardoso, eram filiados ao PSDB. 

A reforma educacional chegou à rede estadual paulista de ensino com implicações 

que transformaram a prática  escolar e impuseram, entre outras coisas, a reorganização 

da rede escolar, as mudanças curriculares e avaliativas, a organização do ensino e da 

escola na qual se situa a função do professor coordenador pedagógico, objeto deste 

estudo. 
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Este conjunto de medidas primeiramente, no governo Covas, recebeu o nome de 

“Escola de Cara Nova” (1996), substituído, no governo Alckmin, pelo pacote reformista 

da “Escola do Acolhimento” (2002), e a mais recente transformação “São Paulo faz 

Escola” (2007), no governo Serra. Estas medidas têm em comum sua característica 

gerencialista que acaba por definir novos padrões de conduta acentuando a dimensão 

individual do trabalho em detrimento da organização coletiva. 

Dentre as funções atribuídas ao coordenador pedagógico na reforma educacional 

do Estado de São Paulo de 2007, destaca-se: coordenar, implementar e acompanhar as 

propostas aprovadas, providenciando as reformulações quando necessárias; articular a 

reflexão sobre o trabalho cotidiano, os erros e acertos, afim de que os resultados 

alcançados nos sistemas de avaliação internos e externos sejam os melhores possíveis; 

definir instrumentos de aplicação e observação sistemáticas para professores, 

funcionários, pais e alunos, com a finalidade de dirigir reflexões ou pesquisar  a visão 

dos diferentes agentes escolares.  

Russo e Carvalho (2008) atentam para outra questão importante no que diz 

respeito a atuação dos professores  coordenadores, para tanto, destacam a fala da prof. 

Maria Inês Fini (Coordenadora Geral da proposta para o Ensino Fundamental (ciclo II): 

“A Secretaria da Educação considera que a coordenação pedagógica 

constitui-se em um dos pilares estruturais da sua atual política de melhoria 

da qualidade de ensino e que os professores coordenadores devem atuar 

como gestores implementadores dessa política com o objetivo de: ampliar o 

domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, elevando o nível de 

desempenho escolar evidenciado pelos instrumentos externos e internos de 

avaliação; intervir na prática de sala de aula, incentivando os docentes a 

diversificarem as oportunidades de aprendizagem, visando à superação das 

dificuldades detectadas junto aos alunos; promover o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento profissional dos professores designados, com vistas à 

eficácia e à melhoria do seu trabalho”(MURRIE, 2008, p. 6, apud Russo e 

Carvalho 2008, p.9) 

 

Russo e Carvalho (2008) sintetizam  os fundamentos do Programa São Paulo 

Faz Escola, destacando aspectos como: adoção de um currículo fechado e único para 

toda a rede escolar; padronização de material; conteúdo; procedimentos; e do trabalho 

docente; uso dos resultados da avaliação da aprendizagem dos alunos como critério de 

bonificação de professores e gestores; ranqueamento das escolas.  

Atentam ainda, aqueles autores, para o fato de que alguns destes aspectos são 

dissonantes de princípios constitucionais e legais da educação brasileira, dentre eles: 
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Artigo 206 da CF-88, Artigos 3, 12, 13, 14 e 15 da LDB (Lei Federal 9394/96), os quais 

versam sobre pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, gestão democrática, 

participação na elaboração do projeto escolar, autonomia etc. Desta forma, criticam a 

racionalidade técnica e o autoritarismo com que se impuseram as mudanças na educação 

no Estado de São Paulo, prevendo que com isso se comprometam ou mesmo 

inviabilizem mudanças na realidade escolar. 

Quanto aos professores coordenadores, Russo e Carvalho (2008) defendem que há 

uma contradição entre o que se espera destes sujeitos e o que até aqui lhes foi destinado, 

pois se sabe que ocupam uma função históricamente indefinida no que cabe às suas 

atribuições e competências. Estas novas demandas exigem, além de uma formação 

específica, a apropriação dos fundamentos da coordenação do esforço humano coletivo, 

o que não ocorerrá em curto período de tempo.  

Sobre a coordenação do esforço humano coletivo na escola esclarece Paro (2008): 

“Numa empresa, em que o fim é a dominação, não há incompatibilidade 

nenhuma entre meios e fins quando as relações de trabalho se dão de forma 

hierarquizada e autoritária, tendo em vista o mero controle do trabalho 

alheio. Aí a coordenação do esforço humano coletivo é vista sempre de 

forma exterior ao processo e aos interesses dos que se dedicam à busca dos 

fins da empresa. Na escola não, se essa é uma instituição verdadeiramente 

educacional” (p. 111). 

 

Russo (2007, p.7) atenta para a importância da mediação realizada pelo trabalho 

dos agentes responsáveis pela administração e pelo apoio pedagógico. Para ele, mesmo 

sendo o trabalho do professor em sala de aula o cerne do processo educacional, os 

demais agentes, dentre eles o Coordenador Pedagógico, criam as condições que 

favorecem sua realização. 

O debate acerca da atuação do coordenador pedagógico nas unidades escolares se 

revela pertinente, e necessário, para o melhor entendimento do processo educacional 

tendo em vista a importância da coordenação do trabalho coletivo. Daí a importância de 

se estudar as implicações das políticas educacionais, decorrentes das reformas em curso, 

impostas à educação e vividas, na prática, por esses educadores e gestores, em suas 

escolas. É necessário conhecer este profissional na sua dimensão subjetiva, enquanto 

agente e sujeito, bem como seu papel na implementação das políticas educacionais, de 

modo a destacar suas atribuições e a dimensão político-ideológica que norteia sua 

prática. 
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Autoeficácia do Coordenador Pedagógico 

A realização deste estudo permitiu observar algumas questões que se manifestam 

na relação entre as ações do Professor Coordenador, segundo o que prevê o programa 

“São Paulo Faz Escola”, e sua crença de autoeficácia. 

Segundo Bandura (Apud Azzi e Polydoro, 2006), a autoeficácia afeta: os esforços 

que desenvolvemos nas nossas atividades; o grau de persistência frente aos obstáculos; e 

a maneira como nos sentimos ao realizar determinada atividade. Nas palavras daquele 

autor: 

A eficácia percebida ocupa um papel central na estrutura causal porque ela 

afeta o comportamento, não diretamente, mas pelo impacto que ela tem em 

outros determinantes tais como metas e aspirações, expectativa de resultado, 

tendências afetivas, percepção dos impedimentos socioestruturais e 

estruturas de oportunidades. As crenças de eficácia influenciam se as 

pessoas pensam errática ou estrategicamente, de forma otimista ou 

pessimista; quais cursos de ação elas escolhem para perseguir; as metas que 

estabelecem para si próprias e seus compromissos com as mesmas; quanto 

esforço elas colocam; os resultados que elas esperam que seus esforços 

produzam; quanto tempo elas persistem em face de obstáculos e 

experiências de fracasso; suas resiliências para a adversidade; quanto stress 

e depressão elas experienciam no enfrentamento desgastante das demandas 

ambientais; e as conquistas que realizam (Bandura, 2000a, p. 2). 

 

Ao voltarmos nossa atenção para o Professor Coordenador Pedagógico e seu papel 

central no contexto atual da educação paulista, torna-se necessário entender este 

profissional enquanto sujeito, tendo em vista que todas essas questões trazidas pelas 

sucessivas reformas educacionais implicaram mudanças para o dia-a-dia das escolas e, 

consequentemente, para o trabalho de cada profissional em particular. 

Com base na Teoria Social Cognitiva, entendemos que o comportamento humano 

é determinado por diversos fatores que agem interativamente. O ser humano utiliza-se 

de algumas capacidades básicas como: simbolização, antecipação, autoreflexão, 

aprendizagem vicária e auto-regulação para direcionar sua ação para objetivos 

específicos, elaborar planos, prever resultados, avaliar e replanejar cursos de ação.  

A autoeficácia enquanto julgamento de competência para realização de uma tarefa 

ou conjunto de tarefas de determinada área, pode variar, sendo alta para algumas coisas 

e baixa para outras, ou seja, as crenças de auto-eficácia são suscetíveis às variações dos 

julgamentos que fazemos. A esse propósito Bandura (Apud Azzi e Polydoro, 2006) 

afirma que a extensão da autoeficácia em diferentes situações 
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Precisam ser medidas em termos de julgamentos particularizados de 

capacidade que pode variar entre domínios de atividade, sob diferentes 

níveis de demanda da tarefa dentro de um determinado domínio, sob 

diferentes circunstâncias (Bandura, 1997, p. 42). 

 

Com a utilização do constructo da autoeficácia foi possível compreender melhor a 

maneira como o professor coordenador pedagógico, como agente da gestão escolar, 

percebe sua função, bem como, pudemos identificar se estes sujeitos se sentem capazes 

de corresponder às expectativas idealizadas em torno da sua função no âmbito da 

reforma em estudo. 

Segundo Bandura (1993) (apud Costa & Burochovit, 2006), “a crença do 

indivíduo na sua própria capacidade, determina o quanto de stress, depressão e 

ansiedade as pessoas vivenciam em situações difíceis”. Entendemos, portanto, que se a 

autoeficácia é responsável pelo controle exercido nas mais diversas situações, estando 

diretamente ligada a maneira como as pessoas reagem diante daquilo que se propõe a 

fazer, temos que 

Com essa compreensão, descortina-se a possibilidade de acreditar em 

mudanças e não perder a noção da dimensão transformadora da história bem 

como a perspectiva de uma mudança. Se pretendemos analisar a situação de 

trabalho do coordenador pedagógico e sua atuação no interior da instituição 

escolar, não podemos perder de vista o contexto social que interfere de 

forma indelével e que determina objetivamente seu papel e, de forma 

subjetiva, o processo de produção das concepções sobre sua função. (Pires, 

2005, p. 12) 

 

A pesquisa e os resultados 

O estudo intitulado “O Professor Coordenador e a percepção que tem da sua 

função no contexto do programa “São Paulo faz Escola” buscou responder ao seguinte 

problema de pesquisa: qual a percepção do Professor Coordenador em relação a sua 

própria prática e às expectativas da Secretaria da Educação de São Paulo para sua 

função, no contexto do programa “São Paulo Faz Escola”? Seu objetivo principal foi 

tratar da percepção do Professor Coordenador acerca da sua função e atribuições no 

âmbito do referido programa e entender como a percepção dos Professores 

Coordenadores acerca da própria prática se articula aos objetivos da proposta 

educacional do Estado de São Paulo, identificar as diferenças percebidas entre as 

atribuições funcionais previstas nos documentos da reforma e as ações práticas 
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desenvolvidas, a fim de identificar as principais dificuldades que os coordenadores 

encontram para realizar suas atribuições. 

O estudo problematizou a maneira como os Professores Coordenadores 

Pedagógicos, como agentes escolares, entendem o seu cotidiano, os desafios que as 

políticas educacionais interpõem à escola e como as novas diretrizes curriculares e 

organizacionais impactaram sua prática. Com o fim de dar respostas à questão de 

pesquisa, utilizamos os dados coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas 

realizadas com oito professores coordenadores da Rede Estadual de Ensino Paulista e 

pertencentes a cinco escolas. Estas entrevistas, realizadas a partir de um roteiro 

previamente elaborado e contendo 26 questões previamente elaboradas e cujas temáticas 

incluíram principalmente: os desafios cotidianos encontrados no desempenho da função; 

os impactos das políticas educacionais provenientes da reforma de 2007; os desafios de 

contribuir diretamente com a elevação dos índices referentes à “qualidade” da educação; 

fontes de formação, informação e aprimoramento para o desempenho das atividades. 

Analisamos estes dados empíricos com base nos pressupostos da abordagem qualitativa 

de investigação.  

A pesquisa trouxe à tona a dimensão subjetiva dos sujeitos dela participantes, que 

descreveram a própria prática. Buscamos apoio nos estudos desenvolvidos sobre a 

Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura e um de seus constructos centrais: a 

autoeficácia (descrita por este autor como um autojulgamento do sujeito sobre sua 

capacidade para desempenhar determinada função) como subsídio para alcançar nossos 

objetivos. 

Os entrevistados pouco relacionaram sua função ao trabalho interdisciplinar do 

currículo e do projeto político pedagógico da escola visando fins comuns. Também 

pouco relacionaram o que fazem ou deveriam fazer com o prescrito nos documentos do 

“São Paulo Faz escola”. A maioria se disse agentes responsáveis pelo trabalho 

burocrático da escola enquanto a minoria descreveu-se como facilitadores do trabalho 

do professor. A Aula de Trabalho Pedagógico coletivo (ATPC) foi alvo de duras críticas 

cuja iniciativa é percebida pelos coordenadores como falha na sua dimensão formadora 

de docentes. Em relação ao autojulgamento que fazem para desempenhar as atividades 

que compõem a função (autoeficácia), a maioria dos Professores Coordenadores 

afirmaram sentir-se totalmente preparados, outros parcialmente preparados (de acordo 
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com o dia/demanda) e a minoria relatou sentir-se pouco capaz. Ficou claro nas respostas 

que a autoeficácia dos Professores Coordenadores constrói-se principalmente com base 

nos próprios atos de coordenar, articular, implementar, dar suporte administrativo e 

pedagógico aos demais gestores e docentes. Todos em algum momento relacionaram 

sucesso e fracasso em suas ações no trabalho ao tempo em que estavam na função. 

Os resultados da pesquisa sinalizam para o fato de que os hiatos existentes entre a 

função oficial, prescrita nas normas legais, e as possibilidades concretas do cotidiano 

com seus obstáculos, interferem na maneira como os Professores Coordenadores 

percebem a sua função e no quão capazes sentem-se para realizar as suas atribuições. 

 

A título de considerações finais 

Em decorrência da pesquisa, podemos afirmar que o professor coordenador 

pedagógico, desdobra-se para cumprir suas multiplas funções de “administrador”, 

“mediador”, “formador”, “articulador” e “transformador”, em face das condições e 

expectativas que sobre ele recaem na implantação do novo modelo educacional. Um dos 

responsáveis pela qualidade da educação oferecida na sua unidade escolar, está 

subordinado ao rigoroso cumprimento das orientações dos formuladores de políticas.  

A função coordenadora precisa ser enquadrada às demandas das escolas, sendo 

que estas são instituições histórica e culturalmente constituídas. Em contrapartida, a 

função do professor coordenador pedagógico na rede estadual paulista não tem 

propriamente tradição ou identidade, sendo assim necessário em meio a este cenário, 

que o sujeito lide da melhor maneira com essas contradições e consiga reestruturar seu 

perfil de atuação constantemente. 

Há que se considerar ainda que existe uma lacuna entre o que idealizam as 

políticas em educação e o que de fato acontece nas escolas. Tão contraditório quanto a 

função “administrativo-pedagógica” exercida pelo professor coordenador pedagógico, é 

o discurso de “oferecer”  maior autonomia  às escolas e ao mesmo tempo implantar na 

rede pública de ensino um sistema centralizado, burocratizado e hierarquizado. 

Para Russo e Carvalho (2009, p. 36) há que se considerar, como o professor 

coordenador pedagógico tem atuado na prática cotidiana ao longo do tempo, em face da 

falta de tradição desta função na rede de ensino paulista. Atentam ainda para as 

históricas dificuldades de coordenação do trabalho pedagógico, que encontra entraves 
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advindos desde a organização burocrática do aparelho do Estado, passando pela 

resistência dos professores (que têm seu trabalho acompanhado e avaliado pelos 

coordenadores pedagógicos), até a questão da falta de preparo dos ocupantes da função. 

A pesquisa sinalizou para o fato de que a autoeficácia de cada professor coordenador é 

determinante no seu desempenho profissional e na maneira como encara os desafios  da 

sua prática cotidiana. 

Com base no referencial teórico adotado e no nosso entendimento sobre a 

natureza da função coordenadora na educação, pode-se concluir que há forte evidência 

de que os ocupantes daquela função não possuem clareza sobre o que é , de fato, o 

processo de coordenação pedagógica, fato que atribuímos a alguns fatores, dentre eles: 

descontinuidade política do que se espera da função na rede, que, consequentemente, 

ocasiona a falta de identidade e não consolidação da mesma. 
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RESUMO: Esta pesquisa teve como propósito analisar a percepção de tutores da escola de 

artes, ciências e humanidades da universidade de são paulo - each/usp - que utilizam a 

metodologia do problem based lerning - pbl - no desenvolvimento da disciplina resolução 

de problemas i e ii, que é ministrada no primeiro ano dos cursos de graduação. Assim 

sendo, tendo como referência o ensino considerado tradicional, este estudo teve como 

objetivo refletir sobre as diferenças percebidas pelos tutores da disciplina de resolução de 

problemas que utilizam o pbl como alternativa para a melhoria da aprendizagem. Para a 

realização da pesquisa qualitativa utilizamos a técnica de entrevista em profundidade tendo 

como finalidade conhecer o perfil profissional dos tutores, sua formação, além de detalhes 

de suas experiências profissionais no ensino universitário com a utilização do pbl e com as 

estratégias de ensino consideradas tradicionais.  

 

 

Introdução 

A presente pesquisa, em versão anterior, analisou as metodologias ativas no 

processo de ensino da disciplina Resolução de Problemas - “RP”, ministrada no Ciclo 

Básico, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, 

tendo como foco a percepção dos estudantes (RODRIGUES E PACHECO, 2012). 

Agora, com base no mesmo estudo sobre o PBL na disciplina citada, observa-se a 

percepção de tutores
1
 que atuam como assistentes dos docentes responsáveis pela 

disciplina de RP nesta instituição.   

A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – 

EACH, também conhecida como USP Leste, localizada na Zona Leste da cidade de São 

Paulo, nasceu em comemoração ao aniversário de 70 anos da Universidade de São 

Paulo
2
 e, também, como resposta às reivindicações de grupos populares organizados 

                                                 
1
A seleção e integração do estudante de pós-graduação para Tutoria é realizada mediante participação 

obrigatória em um curso de Treinamento Preparatório para Tutoria em RP, oferecido pelo Grupo de Apoio 

Pedagógico - GAP/EACH, no início de cada semestre letivo. 
2A USP: Universidade de São Paulo foi fundada em 1934. É uma das três universidades mantidas pelo governo do 

estado de São Paulo sendo a maior universidade pública brasileira, bem como uma das universidades mais 
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dessa região, que travaram nos últimos quarenta anos, um longo e difícil diálogo com os 

diversos setores da sociedade e do poder público em prol de melhorias para as 

condições de vida na região.  

Desde a sua criação, no ano de 2005, a EACH/USP teve como principal propósito 

a oferta de novos cursos, tais como: Ciências da Atividade Física, Gerontologia, Gestão 

Ambiental, Gestão de Políticas Públicas, Lazer e Turismo, Licenciatura em Ciências da 

Natureza, Marketing, Obstetrícia, Sistemas de Informação ou Têxtil e Moda, que 

tiveram como princípios, em sua elaboração curricular, o atendimento de novas 

demandas da sociedade e, em especial, a articulação de saberes de docentes e estudantes 

com as comunidades que vivem no entorno da universidade.  

Diferente dos cursos tradicionais da universidade de São Paulo, os cursos da 

EACH, em sua proposta pedagógica, incluem na estrutura curricular, no primeiro ano, 

do Ciclo Básico
3
, disciplinas que possibilitam aos estudantes terem uma formação 

acadêmica baseada em propostas interdisciplinares com o intuito de dar-lhes uma visão 

de fenômenos sociais de maneira crítica, ampla com base em “múltiplos olhares”,  

[...] espera-se que os estudantes tenham a oportunidade de enfrentar os 

desafios de seus campos profissionais com uma visão mais complexa da 

sociedade, da cultura e da ciência, a partir das experiências interdisciplinares 

e teoricamente abrangentes do Ciclo Básico e do seu aprofundamento nas 

temáticas de seus cursos específicos. Dessa forma, estarão melhor 

preparados para viver no mundo contemporâneo que cobra dos profissionais 

a especialização do conhecimento mas, também, sua inserção em redes de 

conhecimento e de relações com a cultura e a sociedade. (PORTAL DO 

CICLO BÁSICO. USP LESTE, 2011) 

 

A estrutura curricular do Ciclo Básico da EACH foi organizada em três eixos. 

Conforme Araujo e Arantes (2009) o primeiro eixo, intitulado: Formação Introdutória 

Específica tem a finalidade de apresentar ao estudante as bases conceituais de seu curso 

e, desde o início, mostrar as possibilidades de atuação profissional. Já o segundo eixo, o 

de Formação Geral, visa ofertar disciplinas gerais – multi e interdisciplinares –, 

voltadas para uma formação geral e direcionada para “complexidade dos fenômenos 

                                                                                                                                               
prestigiadas da America Latina, com aproximadamente 75.000 estudantes de graduação e pós-graduação 

matriculados.  
3 O primeiro ano funciona com um Ciclo Básico, comum aos alunos de todos os cursos. Ele está planejado para 

promover a iniciação acadêmica dos novos estudantes, mediante uma abordagem efetivamente interdisciplinar, de 

questões abrangentes e fundamentais ao conhecimento científico e social. Como forma de articulação entre teoria e 

prática, entre os conhecimentos científicos e os cotidianos, o Ciclo Básico tem como eixo de referência do currículo 

atividades de Resolução de Problemas. Disponível em: http://each.uspnet.usp.br/site/graduacao-

cursos.php?item=ciclo-basico. Acesso: 22/02/2013. 
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naturais, sociais e culturais”. Finalmente o terceiro eixo, o de Formação Científica, por 

meio da disciplina Resolução de Problemas, tem como objetivo central, incentivar a 

formação científica dos estudantes por meio da construção coletiva de novos 

conhecimentos, da integração de estudantes dos diferentes cursos e da aproximação com 

a comunidade local.  

A disciplina Resolução de Problemas – RP - é desenvolvida em dois módulos, no 

primeiro ano dos cursos de graduação da EACH. Esta disciplina busca desenvolver no 

estudante o interesse pela pesquisa; a autonomia nos estudos; o senso crítico e a 

capacidade de trabalhar em grupo.  

De maneira geral, para o desenvolvimento da disciplina no Ciclo Básico, no 

projeto original, eram compostas turmas de 60 estudantes de diferentes cursos que, 

posteriormente, são divididas em 5 grupos de trabalho, coordenado por um professor 

doutor da EACH, com uma média de 12 estudantes. Finalmente são subdivididos em 2 

subgrupos para a realização do trabalho de pesquisa e resolução de problemas. No 

modelo atual, a partir do ano de 2012, passa a haver dentro da universidade um 

questionamento sobre a participação de tantos docentes na condução dos grupos. Passa 

a acontecer, de alguma maneira, uma adaptação do projeto original, reduzindo o número 

de docentes e incluindo o acompanhamento dos grupos por intermédio também dos 

tutores, estudantes de pós-graduação. Desta maneira, no projeto atual, cada grupo de 30 

estudantes passam a ser supervisionados por um docente, que conta com o auxílio de 

um tutor. Portanto, de 5 professores doutores previstos passa-se a ter apenas dois, o que 

denota já uma certa precarização do projeto original. 

Os tutores estudantes tem como responsabilidade fazer o acompanhamento dos 

subgrupos com base nas estratégias de trabalho da disciplina, com o uso do Problem-

Based Learning – PBL durante as quinze semanas. A estratégia de trabalho da disciplina 

de RP é promover o papel ativo do estudante que trabalhará em pequenos grupos e 

desenvolverá pesquisas sobre problemas complexos relacionados à realidade do seu 

cotidiano (UVINHA, 2009). 

Nesse processo de aprendizagem, diferente do modelo de ensino “tradicional” 

desenvolvido, em geral, pela educação básica do país, no ensino fundamental e médio, a 

prioridade nessa disciplina é favorecer o protagonismo do estudante em detrimento da 

presença diretiva e autoritária do professor. 
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Em cada semestre a coordenação de curso do Ciclo Básico propõe temáticas aos 

docentes e tutores, em uma reunião antes do início das aulas, visando orientar o trabalho 

com os subgrupos. Esses temas podem surgir de problemas observados na comunidade, 

podem envolver questões sociais atuais e polêmicas ou podem nascer da curiosidade e 

do interesse dos estudantes de cada subgrupo.   

No Portal do Ciclo Básico (2012) encontram-se orientações para o 

desenvolvimento das reuniões com os grupos, e, nestas orientações sugere-se que, 

preferencialmente, os grupos sejam compostos por 12 alunos que terão que cumprir, em 

forma de rodízio, nas quinze semanas, tarefas diferentes envolvendo a coordenação das 

atividades de pesquisa, da produção do grupo e dos encontros.  

A proposta do Ciclo Básico aponta como fundamental para o encaminhamento das 

aulas de RP que, nos primeiros encontros com os grupos, o docente e tutor façam a 

apresentação da temática a ser estudada no semestre, por meio atividades dialogadas, 

conferências, apresentação de filmes, com a intenção de dar aos estudantes uma visão 

mais profunda do tema que será pesquisado e da própria proposta de aprendizagem.  

Após essa etapa parte-se para a definição de um problema, hipóteses e estratégias 

de estudos, para direcionar as pesquisas e intervenções que serão necessárias para 

responder ao problema. A proposta da disciplina de RP ainda prevê dois encontros para 

socialização do projeto e dos resultados da pesquisa, um por volta da quinta semana e 

outro ao final do semestre, momento em que todos os estudantes entregarão um 

relatório científico registrando a produção do grupo.  

 

Método 

Objetivo 

Tendo como referência o ensino considerado tradicional, este estudo teve como 

objetivo refletir sobre as diferenças percebidas pelos tutores da disciplina de resolução 

de problemas que utilizam as metodologias ativas, no caso o Problem-Based Learning – 

PBL, como alternativa para a melhoria da aprendizagem no ensino superior.  

 

Amostra 

O grupo observado neste estudo caracteriza-se por trinta e um estudantes 

procedentes de diferentes programas de pós-graduação da USP que participaram de um 
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processo seletivo para tutores na EACH/USP como a finalidade de aprimoramento em 

atividades didáticas junto aos cursos de graduação nas disciplinas ACH0041 – 

Resolução de Problemas I e ACH0042 – Resolução de Problemas II.  

 

Instrumentos e Procedimentos 

Para a realização da pesquisa foi enviado ao grupo de tutores um e-mail de 

sensibilização, contendo três questões, com a finalidade de identificar suas impressões 

iniciais sobre sua participação na disciplina de Resolução de Problemas. Dos trinta e um 

tutores, apenas dezesseis responderam a solicitação e, a partir das respostas deste grupo 

apenas três tutores (dois do sexo feminino e um do sexo masculino) foram selecionados 

para a entrevista em profundidade por declararem experiência profissional no ensino 

superior.  

Para registro das informações optamos pela técnica da entrevista fechada com 

aplicação de um questionário estruturado com três perguntas iguais para todos 

entrevistados (identificados no estudo como: Tutor 1, Tutor 2 e Tutor 3) com a intenção 

de conhecer o perfil profissional, além de compreender a sua experiência profissional 

com a utilização do PBL na disciplina Resolução de Problemas na EACH/USP, bem 

como outras experiências no ensino superior com a metodologia de ensino considerada 

tradicional. Todos os entrevistados assinaram termo de consentimento de divulgação de 

suas respostas, porém solicitaram anonimato.   

 

Resultados  
As entrevistas foram realizadas individualmente, duas nas dependências da 

EACH/USP e uma na Faculdade de Educação da USP, todas foram gravadas e duraram 

em média 45 minutos. O conteúdo de cada entrevista foi transcrito, analisado e os 

excertos selecionados, trechos do diálogo que respondem de maneira objetiva às 

questões de pesquisa, que serão apresentados a seguir, foram organizados em três blocos 

sendo: a) o perfil; b) as diferenças entre o ensino considerado tradicional e o ensino com 

a utilização das metodologias ativas – PBL e c) as dificuldades e vantagens observadas 

durante o processo de tutoria na disciplina resolução de problemas.  
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Discussão e Conclusões 

Sobre o perfil dos entrevistados 

Os três tutores selecionados para a entrevista fizeram curso de graduação em 

ciências humanas nos últimos dez anos, residem na cidade de São Paulo e iniciaram o 

curso de mestrado na USP no ano passado. Um deles formou-se em uma universidade 

privada e dois em universidade pública, todos declararam ter experiência em instituições 

privadas de ensino superior que desenvolvem suas atividades baseadas no modelo 

tradicional de educação. A faixa etária do grupo de entrevistados variou entre 27 e 35 

anos. 

De maneira geral todos declararam nunca terem tido experiências profissionais 

anteriores que envolvesse a utilização de metodologias ativas de ensino. Revelaram, 

também, que, antes do ingresso na EACH/USP, não conheciam o PBL e que nunca 

realizaram nenhum curso de formação específica nesta área. Afirmaram que 

desconheciam essa modalidade de ensino nos cursos de graduação da USP e que, por 

isso, o edital de seleção para monitores para a disciplina de Resolução de Problemas 

chamou-lhes muito a atenção. Entenderam que tal oportunidade possibilitaria uma 

maior proximidade com o ensino na universidade pública e que o conhecimento de uma 

nova metodologia de ensino, como o PBL, favoreceria a prática profissional de cada 

um.  

 

Sobre as diferenças entre o ensino considerado tradicional e o ensino com a 

utilização das metodologias ativas - PBL. 

Sobre a tutoria que realizaram na disciplina de Resolução de Problemas e a 

utilização da metodologia do PBL durante todo o processo de ensino e, ainda, sobre as 

diferenças percebidas entre esse método e o ensino superior baseado nas metodologias 

consideradas tradicionais, os tutores apresentaram as seguintes percepções: 

Respostas do Tutor 1: 

[...] a autonomia e liberdade presentes no processo de ensino que é oferecido 

ao aluno na disciplina de resolução de problemas, é muito maior e mais 

evidente com o uso do PBL, porém, no caso dessa disciplina, talvez por não 

estarem habituados com tanta liberdade de estudo, houve por parte do grupo 

de alunos um certo descaso com a aprendizagem. Para mim ficou claro que 

sem a temida prova escrita, a chamada e os seminários, os alunos perdem o 

interesse pelo que estão fazendo.  
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[...] mas, acho também, que a má condução do professor durante a o 

desenvolvimento da disciplina foi o fator responsável por todo o 

desinteresse dos alunos do meu grupo. [...] pude observar durante o período 

de tutoria, outros colegas tutores, discutindo com os professores 

responsáveis pela disciplina quais seriam as estratégias para melhor 

condução da tutoria e, também, participando do processo e auxiliando 

alunos que se mostravam muito envolvidos com suas pesquisas. Acho 

importante que os professores e os tutores conheçam e gostem do que estão 

fazendo, que entendam dessa metodologia ativa e que consigam motivar os 

seus alunos. 

 
Respostas do Tutor 2:  

[...] notei que nessa metodologia de ensino existe uma maior facilidade de 

apreensão do conteúdo pelo aluno, que o coloca em prática de forma 

imediata, justamente porque ele escolheu o que seria pesquisado, estuda um 

assunto que ele gosta. Outro fato importante que observei no PBL foi a 

maior aproximação entre o aluno e o professor, isso permitia que as dúvidas 

fossem resolvidas de imediato e dessa forma um vínculo de respeito foi logo 

estabelecido entre os dois lados.  

[...] durante a tutoria eu percebi que esse contato mais próximo só é possível 

nessa forma de trabalho, que estimula tanto o professor quanto o aluno a se 

interessarem pelo assunto discutido, permitindo maior aprofundamento dos 

temas discutidos e o desejo de saber mais. 

 

Ainda sobre as diferenças percebidas, na mesma questão, o tutor 2 complementa a 

sua resposta fazendo os seguintes apontamentos: 

[...] nas universidades públicas, aqui mesmo na USP, nas particulares mais 

caras, que utilizam a forma tradicional de ensino, muitas vezes cria-se um 

grande distanciamento entre o professor e aluno por causa da imposição de 

um conteúdo que não é claro para o aluno. Acho que isso quase sempre é 

feito como uma estratégia para oprimir o aluno e mostrar o quanto ele não 

sabe nada e o quanto deve obedecer ao professor que o terá em suas mãos 

no momento da avaliação final. No tradicional é só o professor que decide... 

Já no PBL o aluno perde o medo do professor, o processo é mais aberto, 

democrático, mas nem sempre a aprendizagem e o resultado final são 

positivos, pois sem cobranças os alunos não se esforçam. 

 

Respostas do Tutor 3: 

[...] no PBL o aluno não se sente em uma sala de aula e mesmo tendo uma aula 

como ele sempre conheceu. Por isso ele fica todo perdido e sem conseguir 

perceber os objetivos da disciplina de RP e da metodologia dela. Todos os 

alunos que passaram no vestibular tiveram uma formação nos moldes 

tradicionais, com trabalhos e provas, muito conteúdo para ser copiado da lousa 

e sequência de conteúdos. Ele ainda não sabe que pode aprender com 

pesquisa, ele não entende a importância e nem o sentido de uma pesquisa. 

[...] Pesquisa para ele sempre foi cópia de textos da internet e de livros. 
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[...] já os professores, nossos supervisores, responsáveis pelos alunos de RP 

também parecem ficar perdidos e insatisfeitos. A impressão é que eles 

preferem a forma tradicional de ensino, porque conseguem controlar mais os 

estudantes e o conteúdo que será trabalho ao longo do semestre.  

 

[...] em RP, a todo o momento, aparecem assuntos diferentes, trazidos pelos 

alunos, que não fazem parte da área de conhecimento deles, que causam 

desconforto ou até mesmo o desinteresse deles. Em RP, muitas vezes, eu 

ouvi do meu supervisor reclamações como: [...] poderíamos dar aula de 

metodologia ou algo mais importante para os alunos; [...] estamos todos 

perdendo tempo de aula aqui; [...] nem todo mundo pode e sabe fazer 

pesquisa; [...] poucos serão pesquisadores. [...] acredito que, da mesma 

forma que os alunos, nem todos os professores/supervisões conhecem ou 

estão preparados para o ensino com a metodologia proposta no programa da 

disciplina de resolução de problemas. 
 

Nota-se nesta primeira etapa de respostas certo conflito e/ou contradição nas 

respostas dos tutores que destacaram como relevantes aspectos como a liberdade, a 

autonomia, a livre escolha, a facilidade de assimilação de conteúdos e a relação 

horizontal entre professor e estudante, mas, por outro lado, apontaram a ausência de 

estratégias do ensino considerado tradicional como recursos eficazes para o estímulo e 

manutenção do interesse e da participação dos estudantes no processo de ensino.  

Os tutores alegaram que, em determinadas situações, ficou evidente o 

desconforto dos professores responsáveis com a metodologia pelo fato dela tirá-los do 

conforto do método considerado tradicional, do domínio de seu campo de 

conhecimento. Observaram, também, o desconhecimento das estratégias do PBL por 

parte dos professores o que não se mostravam habilidosos para a condução dos conflitos 

que surgiram no decorrer do semestre.  

 

Sobre as dificuldades e sobre as vantagens percebidas por eles durante a 

utilização desta metodologia ativa de ensino. 

Com base nas experiências e observações realizadas nas quinze semanas de 

curso, sobre as dificuldades e possíveis vantagens, os tutores revelaram que:  

Respostas do Tutor 1: 

[...] a dificuldade maior que observei foi a dos professores responsáveis pela 

turma de RP em planejar e apresentar aos alunos todo o processo e objetivos 

da aprendizagem baseada em problemas que seria realizada durante todo o 

semestre. Isso prejudicou todas as turmas, ninguém sabia exatamente o que 
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fazer e esse fato, acompanhado pela falta de um critério claro de avaliação, 

fez com que o curso ficasse enfadonho e desestimulante para todos.  
 

[...] a vantagem da metodologia, é, se for bem aplicada, na minha visão, a 

liberdade na organização do trabalho e a possibilidade de buscar 

conhecimentos em lugares que não só a universidade. Pesquisando sobre 

essa metodologia eu aprendi que ela pode se expandir para lugares onde se 

encontram problemas sociais e os desafios que necessitam de pesquisas e 

soluções. O PBL permite o contato com pessoas e grupos da sociedade que 

motivam e complementam o ensino e conhecimento da universidade.  

 

Respostas do Tutor 2: 

[...] as dificuldades, como os temas de pesquisa são complexos, se 

concentram no curto tempo que os grupos têm para a elaboração do projeto 

e nas poucas horas disponíveis para orientação dos grupos. Para mim essa 

metodologia necessita de horas além das previstas na universidade. É 

necessário um tempo bem maior que o previsto nos 15 encontros para que o 

trabalho seja finalizado com qualidade. O resultado final não foi bom, não 

permitiu uma boa avaliação final, a apresentação foi muito corrida e o 

projeto mal feito.  

 

[...] as vantagens se concentram no aprendizado coletivo, todos erram e 

acertam juntos, todos têm a possibilidade de aprender e aprofundar 

conhecimentos, além de estarem mais próximos, conhecerem áreas 

diferentes de estudo e fazerem amizades assim que entram na universidade.  

 

Respostas do Tutor 3: 

[...] no meu caso a dificuldade que observei foi em relação a falta de 

preparação dos professores e tutores antes do início das aulas. Tivemos só 

uma palestra sobre o que faríamos e não se discutiu nada com profundidade 

sobre as metodologias ativas e sobre o que seria vivenciado com os alunos. 

Eu tive que ficar o tempo todo, correndo atrás, buscando soluções para os 

problemas dos alunos e para os meus problemas, isso não foi bom, eu não 

sabia como acompanhar direito e avaliar tudo. No final só valeu a nota de 

apresentação dos professores. 

[...] considero que a vantagem está na possibilidade de escolha que o grupo 

tem, eles escolhem o assunto que querem pesquisar, isso não é imposto pelo 

professor e nem pelo tutor. Dessa forma a queixa constante dos alunos por 

terem que estudar coisas que não são do interesse deles diminui bastante. 

 

Ainda sobre as vantagens o Tutor 3 complementa o seu relato afirmando que:  

[...] nesse processo de ensino, uma questão importante é a forma de 

distribuição das responsabilidades da pesquisa, eles assumem as tarefas que 

tem maior identidade com eles, assim a chance de bons resultados é maior. 

Sem contar que eles passam a perceber quem realmente trabalha e se esforça 

durante a pesquisa, e quem não participa do processo e, por isso, as 

cobranças são feitas por eles mesmos e não pelo professor ou pelo tutor. Os 
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alunos aprendem a trabalhar em grupo, a delegar, cumprir prazos, cobrar 

prazos uns dos outros. Todos querem ter um bom resultado ao final da 

pesquisa e querem apresentar um trabalho interessante, pois ficam com 

medo de serem mal avaliados por todos. 
 

Nas percepções dos tutores verificamos, de forma mais expressiva que, devido à 

formação acadêmica que todos tiveram baseada nas formas de ensino consideradas 

tradicionais, a existência de certa dificuldade na compreensão do que é proposto pela 

disciplina de RP como ferramenta de criatividade e de autonomia.  

Nota-se, mesmo entre os tutores que apontaram mais vantagens do que 

dificuldades durante o processo de ensino em RP, que a questão da avaliação, ainda é  

compreendida por eles em sua forma tradicional, aquela que valoriza o trabalho 

individual e a produção de um produto final.  

Em nenhum momento, entre os entrevistados, o processo de construção do 

conhecimento foi citado com um indicador para a avaliação individual e/ou coletiva. 

Apesar dos tutores selecionados pelo programa de pós-graduação da EACH/USP, 

cursarem o mestrado, declararem experiência profissional no ensino superior e terem 

passado por preparação específica para a função de tutor, nenhum deles demonstrou 

total domínio dos objetivos e estratégias propostas pela disciplina de resolução de 

problemas que lhes permitissem fazer a leitura das quinze semanas de forma a 

perceberem que é o processo de aprendizagem, com suas dificuldades e inúmeros 

conflitos, que dá sentido a essa metodologia e que permitirá o despertar para a pesquisa 

e auxiliará a transformação da visão de mundo do estudante recém-ingresso na 

universidade. Nesse sentido, vale lembrar que, no RP, a solução para o problema de 

pesquisa proposto, em geral apresentado nos moldes de um projeto de pesquisa 

acadêmico, não deve ser compreendido como o elemento definidor da avaliação da 

disciplina. Todas as atenções devem se voltar ao processo. 

Por fim, uma questão que se faz presente nas falas dos entrevistados, que se faz 

urgente entre os tutores e professores que ministram a disciplina de RP, é a necessidade 

de uma formação sobre as metodologias ativas em geral, sobre o Problem-Based 

Learning – PBL de maneira mais específica, e, sobre as bases de criação e 

funcionamento das disciplinas ACH0041 – Resolução de Problemas I e ACH0042 – 

Resolução de Problemas II e sua importância dentro da proposta do Ciclo Básico da 

EACH/USP e para os diversos cursos de graduação da instituição.  
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Entende-se que a atuação do tutor estudante de pós-graduação não se deve 

restringir a mera substituição ou falta de professores para a atuação no Ciclo Básico. No 

entanto, da forma como foi conduzido o atual processo de adaptação da disciplina com a 

entrada dos tutores, verificou-se que a preparação para tal importante tarefa pedagógica 

foi praticamente nula e que não houve também uma preparação dos docentes para este 

novo momento, de tal forma que pudessem perceber as possibilidades educativas 

também explícitas na relação docente-tutor.  Entende-se que é imprescindível um maior 

número de docentes envolvidos com tal proposta, desde que tenham identidade e 

experiência na área da educação e formação sólida para atuar como educador com PBL 

e em RP. O programa de tutoria é também um momento de aprendizado e formação do 

estudante de pós-graduação e desta maneira houve uma maior sobrecarga aos docentes, 

em alguns casos já não tão bem preparados e com identidade metodológica com a 

proposta do Ciclo Básico, tal como se pode notar no discurso dos tutores. 

O que se espera com essa breve discussão é que a necessidade de mudanças, nas 

formas de ensinar, de aprender e de construir novos conhecimentos, e em qualquer 

projeto pedagógico, sejam percebidas e debatidas por estudantes e educadores que 

desejam um ensino superior público de qualidade. Afinal, parte-se do pressuposto que 

uma universidade não deva submeter-se às formas tradicionais de ensino, mas que 

busque continuamente novas formas de ensinar. 
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RESUMO: Em Portugal, na sequência do processo de Bolonha (PB), as políticas de 

formação de professores introduziram alterações curriculares de fundo que visaram, entre 

outros aspetos, uma maior abrangência de níveis e de ciclos de ensino e uma maior 

mobilidade dos docentes entre os mesmos (Decreto-Lei n.º 43/2007). Prevendo-se o 2º ciclo 

(mestrado) como o nível de formação inicial que habilita para a profissão de professor, esta 

nova orientação levanta novos desafios, de caráter pedagógico e curricular, para todos 

aqueles que intervêm como formadores neste contexto de formação (professores, 

supervisores, orientadores cooperantes) e para os futuros professores. Vários autores 

defendem que é pertinente conhecer os desafios e as condições da construção de mudanças 

educacionais e curriculares no terreno de ação dos professores (Fernandes, 2011; Leite e 

Fernandes, 2010; Roldão, 1999). Nesta mesma linha, outros estudos confirmam a 

importância da supervisão pedagógica como condição para a melhoria das práticas 

curriculares (Alarcão e Tavares, 2003, Sá-Chaves, 2000). É no quadro destas ideias que se 

situa esta comunicação. Esta representa um recorte do trabalho de doutoramento que tem 

como objetivo geral contribuir para aprofundar o conhecimento sobre práticas de 

supervisão pedagógica em contexto de formação inicial de professores e efeitos que gera no 

desenvolvimento de processos de inovação curricular na primeira fase de socialização com 

a profissão, dos professores (Huberman, 1989). Dada a fase inicial em que se encontra o 

estudo, nesta comunicação apresenta-se um primeiro esboço do estado da arte sobre o 

conceito de supervisão pedagógica e o design metodológico da investigação e apresentam-

se algumas considerações finais. 

 

 

Introdução 

Vários são os estudos que têm sustentado a importância da supervisão pedagógica 

na melhoria da formação dos futuros professores (Alarcão e Sá-Chaves, 1994, Alarcão e 

Tavares, 2003). Reconhecida como uma possibilidade de aprendizagem entre 

profissionais que se encontram em diferentes fases da sua carreira (Huberman, 1989) a 

supervisão pedagógica, com enfoque na reflexão sobre as práticas (Sá-Chaves, 2000; 

Vieira, 2009) constitui um meio para a promoção de processos curriculares inovadores e 

para o desenvolvimento profissional (Day, 2001).  

Leitão e Alarcão (2006:72) referem que “grandes linhas da política de formação 

de professores, agora retomadas a propósito do chamado Processo de Bolonha, podem 

constituir um perfil desejável para a formação dos professores do 1.º CEB. Contudo, um 
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problema persiste: esse perfil não incide tanto sobre quais as competências desejáveis 

que os futuros professores devem adquirir e desenvolver, mas sobre o modo como essas 

competências são "transferidas" para o terreno da formação.” 

Neste trabalho assume-se o pressuposto de que, em contexto de formação inicial, 

o primeiro momento de socialização do futuro professor com um contexto profissional 

(o estágio), e nele a prática de supervisão pedagógica, representa um momento marcante 

na sua trajetória profissional. 

No quadro destas ideias, o estudo que sustenta esta comunicação pretende, como 

referimos contribuir para aprofundar o conhecimento sobre práticas de supervisão 

pedagógica em contexto de formação inicial de professores e efeitos que gera no 

desenvolvimento de processos de inovação curricular na primeira fase de socialização 

com a profissão. No caso específico desta comunicação pretendemos dar conta do 

“caminho percorrido” até ao momento. Assim, iniciamos com um primeiro esboço do 

estado da arte sobre o conceito de supervisão, enquanto conceito central na 

investigação. Explicitamos de seguida o design relativo às opções metodológicas, 

indicando as questões e objetivos norteadores da investigação e tecemos algumas 

considerações finais.  

 

Supervisão pedagógica: conceitos e perspetivas  

O conceito de supervisão tem uma associação histórica proveniente das funções 

de inspeção e controlo (Duffy, 1998), tal proveniência do conceito no domínio da 

Inspeção foi desviada depois para o domínio clínico, constituindo uma “viragem radical 

operada com o movimento da supervisão clínica, iniciado nos EUA a partir da década 

de 60” (Vieira e Moreira, 2011:11). 

Trata-se, pois, de um conceito com aplicação organizacional, em saúde e em 

educação e, por conseguinte, como sustenta Roldão (2012) “é atravessado por um 

conjunto de leituras teóricas e perspetivas práxicas que o podem remeter […] para 

significados e usos muito diversos” (p.7). Deste ponto de vista importa, então, convocar 

algumas perspetivas teóricas, e respetivas caraterísticas das práticas educativas de 

supervisão. 

Para Alarcão e Tavares (2003:144), a supervisão promove “o desenvolvimento 

qualitativo da instituição escolar e dos que nela realizam o seu trabalho de estudar, 
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ensinar ou apoiar a função educativa por intermédio de aprendizagens individuais e 

coletivas, incluindo os novos agentes”. A supervisão pode, nesta perspetiva, ajudar a 

identificar a intencionalidade do ato educativo, e, apoiando-se na reflexão com e entre 

todos os atores envolvidos nesse ato educativo, contribuir para uma melhoria contínua. 

Este processo, como se depreende, exige entrega, envolvência e partilha, assumindo-se 

o supervisor como o principal elo entre todos os agentes educativos. A supervisão 

pedagógica pode, então, ser entendida como um processo de trabalho com professores, 

para melhorar a sua prática e para promover o seu crescimento profissional (Duffy, 

1998). Nesta ordem de ideias, representa sempre um contributo para a compreensão da 

relação entre processos de supervisão pedagógica e a construção de profissionalidades 

reflexivas e inovadoras (Day, 2001). Esta perspetiva aproxima-se do pensamento de 

Alarcão (2001) quando sustenta que ser professor-investigador, implica “desenvolver 

competências para investigar na, sobre e para a acção educativa” (p.24). Em 

concordância com o pensamento desta autora, também Azevedo (2012) sustenta que a 

supervisão, quando realizada na base de um “reforço da capacidade reflexiva e 

colaborativa, pode representar (…) uma importante estratégia de afirmação da 

autonomia profissional dos professores, de construção de conhecimento profissional e 

de melhoria da qualidade do ensino.” (p.5). Situa-se nesta mesma linha a visão de 

Coimbra (2013) ao referir que, no que toca à natureza da supervisão, os professores 

idealizam um processo reflexivo, baseado em atividades de partilha e cooperação, 

configurando um sistema ecológico e sócio-construtivista. 

Embora os estudos referenciados apontem para a importância da supervisão como 

processo ao serviço da melhoria das práticas pedagógicas, alguns deles evidenciam, 

também que esses processos são ainda pouco consistentes nas escolas portuguesas. Vai 

neste sentido o estudo desenvolvido por Coimbra (2013) no qual os professores 

apontam a escassez de supervisão sólida capaz de promover um ensino de alta qualidade 

e um desenvolvimento profissional efetivo. Para além disso, evidencia existência de 

problemas inerentes à avaliação entre pares e demonstra a necessidade imperiosa de 

trabalho cooperativo entre escolas e universidades.  

No âmbito internacional, o caráter da avaliação em supervisão é também alvo de 

estudo, nomeadamente no que se refere às questões de melhoria do ensino. Porém, dos 

estudos consultados, nesta fase do trabalho, ressaltam duas ideias principais: a ideia de 
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que a motivação e a promoção do ensino não deveriam depender da avaliação para 

efeitos de promoção ou progressão (Nolan e Hoover, 2005); e a ideia de que o trabalho 

de supervisão enquadrado no ato educativo é complexo porquanto os processos 

educativos são dinâmicos, não lineares, imprevisíveis (Elbaz-Luwich, 2007) e 

emocionais (Clandinin e Rosiek, 2007). O contributo de estudos internacionais constitui 

um aspeto a aprofundar no desenvolvimento do trabalho. 

Centrando a atenção nos discursos educacionais portugueses, a ideia de 

supervisão, tal como afirma Roldão (2012) “circunscreve-se no plano da sua exigência 

normativa e das práticas existentes, ao acompanhamento dos professores estagiários ou 

futuros professores nos períodos de exercício de prática profissional supervisionada 

[…]” (p. 13). Sobre a supervisão e orientação de estágios profissionalizantes, de acordo 

com o ponto 3 do Art.º19 do Decreto-Lei nº 43/2007, “Na escolha do orientador 

cooperante é dada preferência aos docentes que sejam portadores de formação 

especializada em supervisão pedagógica e formação de formadores e ou experiência 

profissional de supervisão.” (p.1325). O mesmo documento salienta que “Na 

delimitação dos domínios de habilitação para a docência privilegia-se, neste novo 

sistema, maior abrangência de níveis e ciclos de ensino a fim de tornar possível a 

mobilidade dos docentes entre os mesmos. Esta mobilidade permite o acompanhamento 

dos alunos pelos mesmos professores por um período de tempo mais alargado, a 

flexibilização da gestão de recursos humanos afectos ao sistema educativo e da 

respectiva trajectória profissional” (Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro: 1320). 

Embora não sendo as políticas educacionais, em geral, o objeto central deste 

trabalho, elas constituirão o pano de fundo da investigação uma vez que são 

determinantes nos processos organizacionais da formação de professores, nas 

orientações relativas à supervisão pedagógica dos futuros professores e nas 

possibilidades de inovação curricular dos professores. Constituirão, portanto, também 

um tópico a desenvolver no decurso da dissertação.  

Situando novamente a reflexão na supervisão, Alarcão e Tavares (2010:17) 

referem-se a cenários de supervisão virtuais e reais e defendem que estes devem 

coexistir, simultaneamente, na prática dos processos de supervisão. De acordo com 

Alarcão (1999, cit. Santos e Brandão, 2006) podem encontrar-se cenários ou enfoques 

supervisivos operativo, investigativo, consultivo e formativo. O cenário operativo está 
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mais focado na instrução, o investigativo promove a reflexão e o consultivo orienta e 

aconselha. No âmbito de um cenário formativo, como o do contexto em estudo, 

seguidamente descrito, o sujeito que se conhece obriga-se “a refletir, a mudar, a lutar 

para «a superar» e a inventar-se a si próprio, com os outros.” (Dubar, 2006: 185). Esta 

identidade pessoal constrói-se da articulação entre si e os outros, entre a teoria e a 

prática.  

É extremamente importante para todo o profissional de educação articular a teoria 

com a prática, pois “permite não só a produção de conhecimento útil ao grupo, mas 

também o aumento de poder, através da dupla capacidade de produzir conhecimento e 

ser capaz de o aplicar” (Máximo-Esteves, 2008:66). Da aplicação refletida e 

aperfeiçoada da prática resulta a adequação da ação educativa, tendo em conta a 

singularidade e as caraterísticas individuais de cada criança/aluno. Esta acção educativa 

diferenciada pode ser feita através da utilização de diferentes estratégias que deem 

“oportunidade a todos de utilizarem as vias para si mais sensíveis” (Sanches, 2001:72). 

É esta atenção ao aluno e aos processos comunicacionais, entre alunos e futuros 

professores e entre estes e os seus supervisores, que se privilegia em situações de 

formação de práticas profissionalizantes, como é o caso da supervisão pedagógica. Este 

pressuposto assenta na crença de que “(…) de nada adianta darmos aulas e conteúdos de 

forma admirável se depois não chegam aos alunos, se eles não os entendem ou não os 

conseguem interiorizar” (Machado, 2011:111).  

Nesta posição sustentamos a ideia de que a partilha comunicacional pode ser 

suportada por um trabalho em equipa baseado em reuniões informais ou regulares e 

semanais (Oliveira-Formosinho, 2002). Acreditamos que, nestes encontros, os 

professores refletem e decidem em grupo, estando abertos a experimentar novas ideias 

(Hohmann e Weikart, 2009). 

No caso específico do trabalho do supervisor, para além da importância relacional 

e comunicacional, entre as funções docentes do supervisor, destaca-se a importância da 

gestão do currículo (Roldão, 2008), e da sua contextualização como forma de “encontrar 

respostas educativas adequadas” (Leite e Fernandes, 2007: 124) através de processos de 

trabalho conjunto (Rangel, 2001). Partilhamos, assim, das ideias destas autoras ao 

considerarem a importância de se problematizar as possibilidades de os professores se 

assumirem como configuradores do currículo” (Leite e Fernandes, 2010:202).  
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Assim, é igualmente importante que o profissional de educação assuma um papel 

de investigador, não ficando estagnado ao nível do conhecimento. Tal como refere 

Alarcão, “(…) primeiro que tudo [o profissional de educação deve] ter uma atitude de 

estar na profissão como intelectual que criticamente questiona e se questiona” (Alarcão, 

2001:6). Deste modo, deve ter uma postura reflexiva, o que “enriquece o eu e que 

melhora, efectivamente, a prática profissional que se configura exteriormente ao sujeito 

que reflecte” (Gonçalvez, 2006:105). 

Relacionando as ideias até agora explicitadas com o estudo que pretendemos 

desenvolver sobre os professores - supervisores e supervisionados (estagiários e futuros 

professores), interessa-nos particularmente compreender e problematizar “o 

conhecimento aprofundado que têm das realidades concretas” (Fernandes, 2011: 206), 

tratando-se estas realidades quer do contexto de formação inicial, quer do contexto do 

exercício profissional. Nesta alegação estamos a sustentar a ideia de que o 

conhecimento co-construído conduzirá a um “maior comprometimento de todos (…) em 

processos de inovação educacional e curricular” (Fernandes, 2011: 183) e possibilitará a 

“reconfiguração das escolas como organizações educativas e como lugares de formação 

e inovação, para alunos e professores.” (Bolívar, 2003:17). 

Por outras palavras, esperamos que este estudo possa contribuir para ajudar os 

educadores/professores a fundamentarem as suas opções curriculares e 

intencionalidades pedagógicas e a assumirem a reflexão como base nuclear para a 

melhoria contínua. Estamos conscientes de que este processo exige entrega, envolvência 

e partilha, assumindo-se o supervisor como o principal elo de compreensão entre as 

culturas e linguagens de todos os agentes educativos. Como lembra Cortesão (2000: 37), 

o “ofício de ser professor exige reflexões sobre as práticas educativas”, sendo a 

formação, inicial e contínua, um meio potenciador dessa reflexão.  

Em termos do aprofundamento das questões relacionadas com a supervisão focar-

nos-emos futuramente no estudo do Perfil de competências de um Supervisor e nos 

modelos de supervisão, cujas caraterísticas específicas poderão influir nas práticas 

docentes, nomeadamente no modelo formação inicial de professores adotado pela 

instituição de ensino superior em estudo. Porque cada modelo assenta numa conceção 

própria de formação, de acompanhamento e de orientação, interessa-nos esta abordagem 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2626



para uma melhor caracterização das práticas de supervisão e sua relação com 

possibilidades de inovação curricular. 

 

Método - Design metodológico da investigação 

Na sequência das ideias apresentadas sobre supervisão pedagógica, é nossa 

intenção, no desenvolvimento do trabalho, aprofundar esta problemática 

perspectivando-a no quadro da formação inicial de professores e relacionando-a com 

possibilidades de desenvolvimento de processos de inovação curricular.  

De modo específico, a investigação visa, como já referimos, caraterizar práticas 

de supervisão pedagógica realizadas em contextos de formação inicial de professores e 

seus efeitos no desenvolvimento de processos de inovação curricular. 

Assim, estamos também a considerar que supervisão pedagógica coloca os 

intervenientes perante o desafio da inovação curricular, num compromisso mútuo de 

mudança e de melhoria dos processos educacionais. 

 

Metodologia de recolha e de análise de dados 

Optamos, para este estudo, por uma investigação de caráter qualitativo, na forma 

de estudo de caso, para “compreender em profundidade […] [e] contribuir para a 

compreensão global” (Ponte, 2006:106) das situações dos sujeitos e dos contextos de 

investigação. Nesta perspetiva recolheremos “os dados em função de um contacto 

aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais” (Bogdan e 

Biklen, 1994: 16).  

A opção por um estudo de caso teve por objetivo compreender e caracterizar 

práticas de supervisão pedagógica vivenciadas por um grupo de futuros professores do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, em situação de primeiro contacto com uma prática 

profissionalizante (estágio), na sua relação com processos de inovação curricular. Como 

afirma Bell (1997:23) o estudo de caso permite aprofundar a compreensão “pela 

interacção de factores e acontecimentos”. Nisbet e Watt (citados por Bell:1997:23) 

salientam “por vezes apenas tomando em consideração um caso prático pode obter-se 

uma ideia completa desta interacção”. Trindade (2002:28) reforça a ideia salientando 

que este é um “método de pesquisa que privilegia o estudo de situações singulares”. 
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Neste tipo de estudo há a possibilidade de “estudar componentes não estritamente 

representativas, mas características da população” (Quivy, 1998:162). 

 

Objetivos - Problema a investigar, questões e objetivos 

Esta investigação pretende então, responder ao seguinte problema: 

Que relação existe entre processos de supervisão pedagógica, em situação de 

formação inicial de professores do 1º Ciclo do ensino básico (estágio final) e o 

desenvolvimento de processos de inovação curricular?  

Para uma melhor clarificação do problema foram elencadas algumas outras 

questões que o especificam, a saber: 

Que sentidos atribuem professores do 1º Ciclo do ensino básico, em contexto de 

formação inicial, às práticas de supervisão pedagógica?  

Que conceções de supervisão pedagógica e de inovação curricular têm 

professores e estagiários e professores supervisores participantes no estudo?  

Que caraterísticas possuem as práticas de supervisão pedagógica desenvolvidas 

pelos professores supervisores no contexto em estudo? 

Que efeitos geram práticas de supervisão pedagógica na construção de processos 

de inovação curriculares desenvolvidos pelos professores estagiários? 

Que condições favorecem práticas de supervisão pedagógica potenciadoras de 

inovação curricular? Que condições as dificultam? 

Na intenção de orientar a investigação e de responder ao problema enunciado, 

traçamos como objetivo geral: 

-Produzir conhecimento sobre práticas de supervisão pedagógica em contexto de 

formação inicial de professores e efeitos que gera no desenvolvimento de processos de 

inovação curricular na primeira fase de socialização com a profissão. 

Para uma maior delimitação do foco do estudo definimos outros objetivos de 

caráter mais específico e que são, em si, também orientadores dos procedimentos 

metodológicos a seguir. São esses os seguintes objetivos: 

i) Mapear caraterísticas de modelos de supervisão pedagógica em contexto de 

formação inicial de professores 

ii) Descrever perceções de professores supervisores e de futuros professores 

(estagiários) sobre supervisão pedagógica e inovação curricular; 
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iii) Caracterizar práticas de supervisão utilizadas em processos de trabalho com um 

grupo de futuros professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

iv) Estabelecer relações (efeitos) entre práticas de supervisão pedagógica e 

processos de inovação curricular  

v) Reconfigurar o modelo de intervenção em supervisão pedagógica em uso no 

contexto de formação inicial de professores estudado 

Face ao problema/questões da investigação definidos e aos objetivos traçados 

foram feitas opções de caráter metodológico que se explicitam no ponto seguinte.  

 

Amostra - Os sujeitos e o contexto 

O estudo restrito de um grupo de professores enquadra-se nas caraterísticas de 

estudo de caso (Stake, 2000) não podendo os resultados alcançados ser generalizáveis a 

outros contextos. Stake (2000) salienta que a descrição e análise profunda e globalizante 

de um caso particular permite compreender a complexidade desse caso. Neste sentido, a 

investigação será realizada numa Instituição de Ensino Superior com oferta formativa 

de Mestrados na área de Formação de Professores, em parceria com Agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas, onde decorrem estágios pedagógicos. Assim, podemos 

considerar tratar-se de uma investigação “em ambiente interinstitucional interativo” 

(Alarcão e Tavares, 2003:37), dada a importância da articulação entre a instituição de 

formação inicial e as instituições onde se realiza a prática pedagógica, referida por 

Alarcão e Tavares (2003). 

Os sujeitos em estudo serão 17 alunos estagiários, finalistas do Curso de Mestrado 

em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do perfil de formação 

de professores segundo a habilitação de profissional generalista preconizado pelo 

modelo Pós-Bolonha, do género feminino e com idades compreendidas entre os 20 e os 

25 anos. Serão também participantes 5 professores supervisores de estágio da mesma 

Escola Superior de Educação dos anteriores. 

 

Instrumentos e Procedimentos - Técnicas de recolha e de análise de dados 

No âmbito do estudo de caso e numa perspetiva complementar, serão utilizadas 

várias técnicas de recolha de dados, de carácter maioritariamente qualitativo, mas 
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também de cariz quantitativo. Neste sentido, recorreremos a técnicas e instrumentos que 

contemplam: 

- “inquéritos” a professores supervisores que desempenhem diferentes funções nos 

processos de gestão curricular. Quivy (1998:69) considera que esta técnica revela 

determinados aspetos que o investigador não teria, espontaneamente, pensado por si 

mesmo, devendo “completar as pistas de trabalho sugeridas pelas suas leituras”. Este 

processo permite uma análise mais alargada e “possibilita um contacto pessoal e estreito 

do pesquisador com o fenómeno pesquisado” (Lüdke e Marli, 1986:26); 

- análise de materiais “grelhas de registo, de observação e de avaliação” 

preenchidas periodicamente (semanal e mensalmente) pelos estagiários no decurso e no 

final do processo formativo dos estágios profissionalizantes. Estas grelhas são 

construídas e facultadas pela equipa de supervisão da instituição formadora; 

- análise de narrativas produzidas periodicamente no decurso do estágio. Estas 

narrativas enquadram-se na ideia de “narrativas profissionais e (de) reflexão escrita” de 

que falam Vieira e Moreira (2011:39) e nas ideias de relação, colaboração e pensamento 

narrativo, enquanto processo reflexivo (Clandinin e Rosiek, 2007). Trata-se de reflexões 

sobre temas - considerados pertinentes pelos estagiários, futuros profissionais docentes - 

inerentes à prática docente e que apoiam a reflexão sobre essas mesmas práticas; 

- “grupos de discussão focalizada” (focus group) aos 17 futuros professores 

envolvidos em processo de supervisão pedagógica envolvendo os professores de forma 

mais activa e participativa, na discussão, exploração do problema em estudo. Esta 

técnica permite aceder a dados que não são facilmente obtidos com a observação 

participante ou com entrevistas (Morgan,1988). Assim, com o recurso ao focus group, 

procurar-se-á compreender melhor os sentidos que os professores atribuem à supervisão 

na sua prática curricular e apurar dos efetivos efeitos na inovação curricular.  

Relativamente ao tratamento da informação será utilizada a técnica de “análise de 

conteúdo” dos discursos dos professores e dos diversos materiais e narrativas, e o 

recurso à “análise estatística” dos dados recolhidos através do inquérito por 

questionário. 

Um aprofundamento teórico destas técnicas será realizado em fase posterior do 

trabalho. 
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Discussão e conclusões - Considerações finais 

Como se referiu inicialmente, esperamos com o desenvolvimento deste estudo 

contribuir para aprofundar o conhecimento sobre supervisão pedagógica em contexto de 

formação inicial de professores do 1º ciclo do ensino básico e efeitos que gera ao nível 

da inovação curricular. Conscientes de que este é um obejtivo complexo consideramos, 

contudo, de grande pertinência a realização desta investigação sobretudo num tempo em 

que as escolas e os professores, são constantemente solicitados para novos desafios o 

que exige deles maior capacitação pedagógica para responder adequadamente a esses 

desafios. Todavia, nesta alegação, temos presente a advertência de Freire (2007) quando 

sustenta que “é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é um presente dos deuses nem 

acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o dentro do 

poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido 

pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador.” (p.38). Isto significa, 

pois, que o trabalho de supervisão deve ser realizado na base do compromisso, entre 

supervisor e supervisionando numa racionalidade pautada pelo diálogo, respeito e pelo 

princípio da co-aprendizagem e do reconhecimento. Como lembra o mesmo autor “o 

que importa, na formação docente, não é a repetição do gesto, este ou aquele, mas a 

compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser 

superada pela segurança, do medo que, ao ser “educado”, vai gerando a coragem. (…) 

sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade (…)” 

(Freire, 2007:45). 

Em síntese, o trajeto já percorrido permitiu aprofundar o conhecimento sobre a 

problemática em estudo, constituindo a presente comunicação uma excelente 

oportunidade da para organizar o design da investigação e o estado da arte sobre o 

conceito de supervisão pedagógica e para antecipar a estruturação e a continuidade do 

estudo agora iniciado no âmbito do Programa Doutoral em Ciências da Educação. 
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RESUMO: Nesta comunicação vamos apresentar a experiência que, no âmbito da Unidade 

Curricular de TIC ao Serviço da Supervisão em parceria com o Cfae-Matosinhos levamos a 

efeito entre 20 e 28 de fevereiro de 2013 num espaço formativo e de partilha de 

experiências, genericamente denominado de ITM-Instrumentos de Transdisciplinaridade 

Usando o Moodle, o qual contou com a participação de 31 professores de diferentes áreas 

disciplinares e níveis de ensino. 

Inclui um enquadramento teórico à metodologia adotada no desenvolvimento de ambientes 

virtuais de aprendizagem numa L.M.S. (Learning Management System), apresentação do 

perfil de participação, por grupos, dos envolvidos neste espaço formativo, a influência do 

perfil dos “formadores” e do feedback na motivação e participação dos “formandos” e 

inferências acerca da importância da implementação de uma metodologia de b-learning 

alicerçada na plataforma Moodle na formação de professores enquanto instrumento de 

transdisciplinaridade num Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

 

Introdução  

A redação deste artigo ocorre cerca de 20 anos após a introdução das novas 

tecnologias da informação na educação não superior em Portugal, conscientes de que 

“quando se fala de tecnologia, fala-se de acesso e de acessibilidade, mas também de 

controlo (empowerment), apropriação e utilização crítica e criativa“ (Correia, Secundino 

2012:67). Em plena segunda década do século XXI, a integração pedagógica e social 

das TIC, continua a ser motivo para debate(s), verificando-se que a formação dos 

professores ainda constitui, em muitos dos casos, um entrave à implementação das 

tecnologias nos processos educativos. Assim, verificamos que aquilo que em alguns 

estabelecimentos de ensino já faz parte das rotinas diárias, noutros ainda se afigura 

como novidade(s), com todos os receios e virtualidades  inerentes a um processo 

iniciático.  Com efeito, a resolução nº 137/2007 do Conselho de Ministros que visava 

“colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados na modernização 

tecnológica do ensino em 2010”, também incluía num “Anexo 1” indicações como 

“rácio de dois alunos por computador, um videoprojetor por sala, um quadro interativo 
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multimédia por cada três salas”. Contudo, mesmo assim, meia dúzia de anos volvidos, 

as questões relacionadas com a otimização das tecnologias em contexto educativo, bem 

como aspetos que dizem respeito à construção e avaliação de recursos educativos 

digitais continuam a ser pertinentes  e a alimentar muitos estudo(s)
1
. 

Para acelerar o trabalho pedagógico em plataformas digitais no ensino superior 

(Monteiro, Angélica, 2012:19), muito contribuíram o processo de Bolonha e o novo 

paradigma de aprendizagem que lhe está subjacente permitindo dimensionar a 

importância da utilização de uma Learning Management System, doravante apenas 

designada por L.M.S., também em contexto de ensino não superior, antes de mais, como 

forma de habituação à ferramenta e uma mais fácil transição dos estudantes do ensino 

secundário para o ensino superior.  

Gostaríamos de salientar no entanto que, ainda não existem estudos que possam 

ser considerados suficientemente relevantes quanto à otimização de disciplinas e 

metadisciplinas numa L.M.S., em contexto de ensino secundário, passíveis de serem 

generalizados e que possam constituir uma amostra significativa das práticas e 

contextos da sua utilização 
2
. Na generalidade dos casos, o que existe não vai além de 

uma  substituição do arquivo em papel por um  arquivo on line com a tranquilidade de 

já se estar a utilizar uma L.M.S. Mas, se é um facto que essa plataforma já está a ser 

utilizada, também não deixa, igualmente, de ser verdade, que dessa forma não passa de  

um mero repositório de documentos [pastas, dossiês] em formato digital,  ficando por 

explorar as potencialidades de otimização que lhe estão subjacentes. 

Com este trabalho, tivemos em mente a introdução de algumas virtualidades de 

exploração de uma L.M.S., neste caso, em particular, a plataforma moodle, enquanto 

instrumento de transdiciplinaridade entre pares, numa perspetiva de aprender a ensinar e 

ensinar a aprender com os diferentes saberes docentes em [inter]ação. Esta proposta 

poderá contribuir para que seja dado um primeiro passo para vencer resistências à 

utilização de uma L.M.S. em contexto, com os alunos, potenciando a sua utilização de 

                                                           
1
 - Ainda se revela bastante atual o artigo sobre “Tecnologias Educativas: Análise das dissertações de 

mestrado realizadas em Portugal” (Costa, 2007). 
2
 - O artigo “Práticas com a Moodle em Portugal” (Marques, Joaquim, 2011), apresentado na VII 

Conferência Internacional de TIC na Educação, reportando-se às comunicações apresentadas no  

Encontro Caldas Moodle, encontro para utilizadores desta L.M.S. para fins pedagógicos, em 2008, 

assume-se como fundamental para aferir a dimensão de utilização das plataformas moodle em Portugal 

nas variáveis de análise: nível de escolaridade do público-alvo, objetivos, contextos e perspetivas 

subjacentes à utilização da moodle bem como obstáculos à sua utilização. 
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maneira proativa, ao colocar os aprendentes no centro do seu próprio processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, e porque é uma realidade à qual não podemos escapar 

urge utilizar “modelos de aprendizagem que incorporem processos de desconstrução e 

que promovam “verdadeiros” ambientes de aprendizagem colaborativos e 

construtivistas em plataformas digitais” (Moreira, J. António, 2012:28). 

Sendo vários os modelos de aprendizagem existentes em plataformas digitais, o 

modelo de “Community of Inquiry” 
3
 é aquele que melhor se integra no âmbito da 

experiência por nós realizada,  associado à dinamização de um espaço formativo,  

enquanto elemento capaz de constituir a génese de um “espaço transdiciplinar online” 

passível de evoluir para uma comunidade de práticas de cariz colaborativo com 

sentido[s], negociada com o grupo e potenciadora de [novas] oportunidades de 

[co]aprendizagem e interajuda.  

Os referenciais teóricos de que nos socorremos para estruturar e levar à prática a 

experiência que enquadra este artigo situam-se nas áreas da supervisão pedagógica, 

educação e tecnologias educativas, colaboração, redes, comunidades de práticas, estilos 

de aprendizagem e recursos abertos. Assim, partimos de uma “supervisão situacional”, 

de uma análise do contexto e dos discursos dos professores em situação de ensino. 

Escolhemos, entre outros, Dewey (1979), Perrenoud (2000) e Zeichner (1993), 

enquanto investigadores das práticas reflexivas, para integrar este nosso suporte teórico 

porque valorizam a importância e o (s) significado(s) da reflexão em interação com os 

outros,  como um potencial transformador da Pessoa e da sua prática profissional, sendo 

o trabalho em equipa, um dos aspetos mencionados  por Perrenoud (2000) como fator 

motivador de reflexão. 

As transformações das práticas e contextos interligam-se, assim,  numa assumida 

dicotomia que, cada vez mais, se coloca à escola do século XXI – formar para inovar e 

inovar formando, com TIC e REA numa “perspetiva colegial indagatória e 

transformadora (…), num desenvolvimento da reflexividade profissional dos 

professores para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos” (Vieira, Flávia, 

2006:15). 

                                                           
3
 - Modelo elaborado por  Randy Garisson, Terry Anderson e Wlater Archer para o ensino online e mais 

tarde desenvolvido por Garrison e Anderson assente em três dimensões  fundamentais para uma 

experiência educacional, a saber: cognitiva; social e docente. 
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Perante os desafios da mudança e da necessidade de reajustes que, 

constantemente, se colocam aos professores, os profissionais e a instituição têm de 

interagir e observar de vários ângulos e várias áreas num olhar, cada vez mais, 

(re)construído sobre a realidade, socorrendo-se da trilogia proposta por Dewey (1979): 

abertura de espírito, responsabilidade e entusiasmo. 

 

Método 

Objetivos 

Os objetivos que nortearam esta experiência em contexto foram três, a saber: 

  Aferir a importância da plataforma moodle enquanto instrumento de 

transdisciplinaridade num Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

  Inferir o perfil de participação dos profissionais da educação envolvidos no 

espaço formativo I.T.M. (Instrumentos de Transdisciplinaridade usando o Moodle). 

  Compreender a influência do perfil dos “formadores” e do feedback  na 

motivação e participação dos “formandos”. 

 

Amostra 

Os participantes envolvidos nesta experiência são 31 profissionais de educação a 

lecionar maioritariamente em escolas do Grande Porto, dois em Famalicão, um em 

Barcelos, dois formadores do CFAE-Matosinhos e uma assistente operacional de uma 

das escolas envolvidas nesta experiência. As questões logísticas e de enquadramento 

deste espaço formativo e de partilha de experiências e do AVA que lhe está subjacente, 

começaram a ser preparadas em finais de outubro de 2012, e o AVA decorreu de 20 a 

28 de fevereiro de 2013 em regime b-learning, 1ª e última sessão presenciais e quatro 

sessões sequenciais por e-learning. 

Foi criado o endereço eletrónico itmcfaematosinhos@gmail.com e foi através dele 

que começamos a contactar colegas potencialmente interessados, sendo que a opção foi 

a escolha de alguns elementos motivados e, cuja função/cargo, desempenhado na 

instituição de ensino os elegia enquanto possíveis protagonistas no “passar palavra”. 

Inicialmente, este espaço formativo, destinava-se apenas a colegas de escolas 

pertencentes ao CFAE-Matosinhos. Contudo, perante o momento do ano letivo (testes 

intermédios e preparação das avaliações do 2º período) de arranque desta experiência, o 
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grupo ponderou e decidiu alargar as inscrições a colegas dos estabelecimentos de ensino 

dos restantes dois elementos envolvidos neste trabalho. 

Dos 31 participantes nesta experiência, 68% são do género feminino e 32% são do 

género masculino, o que corresponde à imagem que, grosso modo se possui dos 

profissionais ligados à educação, isto é, maioritariamente constituída por elementos do 

sexo feminino. Podemos também verificar que a maioria dos inquiridos é professor do 

3ºciclo. 

Quadro I: Nível de Ensino que Leciona 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1ª Etapa do Ensino              5 16,1 16,1 16,1 

1º Ciclo                        5 16,1 16,1 32,3 

2º Ciclo 1 3,2 3,2 35,5 

3º Ciclo 17 54,8 54,8 90,3 

Outros 3 9,7 9,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Fonte: Fichas de Inscrição e Inquérito Inicial. 

 

A tentativa de aferir a possível existência de alguma relação  entre  género e  

otimização da plataforma moodle revelou que, não obstante  a maioria percentual de 

participantes do género feminino, apenas 9 otimiza uma L.M.S, resultado superior em 

termos percentuais relativamente ao género masculino. 

QuadroII: Género * Otimizo a Plataforma Moodle para dinamizar as 

minhas disciplinas Crosstabulation 

  
Otimizo a Plataforma Moodle para 

dinamizar as minhas disciplinas 

Total 
  

Não Sim 

Género Feminino 12 9 21 

Masculino 7 3 10 

Total 19 12 31 

Fonte: Dados do Inquérito sobre as perceções dos professores face às TIC. 

 

Quanto à faixa etária dos inquiridos, concentra-se maioritariamente no intervalo 

entre os 45 e os 55 anos (77%). Apenas 23% se situam entre os 25 e os 44 anos. Estes 
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dados confirmam aquilo que comumente é corroborado, ou seja, estamos perante uma 

geração de professores, cuja média de idades se situa muito acima dos quarenta anos. 

Gráfico I – Habilitações Literárias 

 
 

Relativamente às habilitações literárias, 54,84% dos participantes possui 

licenciatura (formação inicial), enquanto que 32,26% já possui o grau de mestre 

(formação especializada). Apenas 9,68% possui pós-graduação e só 3,23% o 

doutoramento. 

Também neste caso, entendemos que os resultados correspondem ao panorama 

que vai sendo habitual nos docentes desta faixa etária, ou seja, apenas um reduzido 

número, não obstante a tendência que se tem vindo a inverter nos últimos anos, possui 

mestrado e formação especializada. 

A correlação das respostas obtidas entre a dinamização de uma L.M.S., a 

otimização do trabalho colaborativo online e a forma como essa se manifesta, evidencia 

a importância que nesta fase ainda está a ser dada a estudos nesta área, os quais, em 

nosso entender podem tornar-se um leitmotiv para futuras ações de formação e uma 

sensibilização para as inúmeras potencialidades do trabalho colaborativo por b-learning 

e e-learning, como este espaço formativo evidenciou. 
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Instrumentos 

Para a recolha de dados optamos por inquéritos por questionário 
4
 realizados em 

três momentos, no início, a meio do percurso e inquérito de satisfação no final.  

Procuramos, igualmente, observar e registar em notas de campo as atitudes e reações 

dos colegas durante as duas sessões presenciais e participação online, conscientes das 

eventuais potencialidades dessas mesmas notas durante a análise dos resultados dos 

inquéritos. Ao nível do conteúdo, o inquérito inicial, subordinado ao tema genérico 

“perceções face Às TIC” está estruturado em três partes, organizadas da seguinte forma: 

dados pessoais e profissionais dos inquiridos; utilização das redes sociais e contacto 

com realidades relacionadas com trabalho colaborativo online . 

Quadro IV:Questões Orientadoras da Investigação e instrumentos utilizados para a recolha de dados 

QUESTÕES ORIENTADORAS DA 
INVESTIGAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

1. Qual o perfil de participação dos profissionais 

da educação envolvidos no espaço formativo 

I.T.M.? 

 

2. O “perfil” dos formadores e o feedback têm 

influência na motivação e participação dos 

formandos? 

*Inquéritos por questionário em google drive 

(inicial e intermédio) e inserido na plataforma 

moodle (final). 

*Observação (registo em notas de campo) da 

participação online e contactos durante as sessões 

presenciais. 

*Análise dos logs (relatórios de atividade) dos 

“formadores” e “formandos” cedidos pelo 

administrador do CFAE-Matosinhos. 

Fonte: AVA dinamizado na plataforma moodle do CFAE-Matosinhos. 

 

Procedimentos 

Após definirmos os conteúdos a abordar e a estrutura genérica do nosso ambiente 

virtual, continuamos o processo de pesquisa, leitura e sistematização em torno da 

criação de um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), conscientes de que o nosso 

espaço de partilha teria de contemplar atividades de cariz personalizado, colaborativo, 

autodescoberta e “cimentar relações sociocomunicativas ou socioeducativas eficazes” 

(Moreira, J. António, 2012:30). Assim, este AVA assentou numa disciplina principal 

(ITM) e em disciplinas individuais, tantas quantos os formandos, passíveis de serem 

personalizadas, através do recurso ao “modo de edição” no cumprimento dos desafios 

apresentados de forma sequencial. 

                                                           
4
 - O inquérito inicial que integrou a ficha de inscrição e o intermédio foram realizados em google drive e 

o inquérito de satisfação final foi realizado na própria L.M.S. do Cfae-Matosinhos. 
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Para a sua estruturação optamos pelas 4 fases de “development research” 

[pesquisa no desenvolvimento, muito usada em tecnologia educativa], apontadas por 

Richey e Van Den Akker e mencionadas por Lencastre, José (2012:49) para o 

desenvolvimento de um AVA e construção do conhecimento acerca da sua 

implementação, a saber: 

a. Investigação Preliminar: para dimensionar as perceções dos indivíduos inscritos 

face às TIC, procedemos à elaboração de um inquérito por questionário em google 

drive. O link deste inquérito integrou a ficha de inscrição enviada através do endereço 

eletrónico supramencionado. Desta forma, pudemos conhecer o nosso público-alvo e 

aferir as suas expetativas e limitações. O tratamento estatístico e triangulação dos 

resultados obtidos através do recurso ao programa SPSS permitiu identificar as 

necessidades dos colegas e a melhor forma de estruturar os conteúdos a abordar online 

através da plataforma L.M.S. do CFAE-Matosinhos. 

De seguida, selecionamos e sequenciamos as atividades a realizar, numa escala 

gradativa de dificuldade e de “criação de dependência viciante” face à plataforma, 

nomeadamente através do recurso aos fóruns e a um feedback personalizado, assertivo e 

com recurso ao “reforço positivo”, facultado num intervalo de tempo muito curto. 

Procurou-se, igualmente, criar condições para a discussão, interação e proatividade 

online. O recurso a imagens apelativas e com mensagens atrativas e assertivas, por nós 

selecionadas e renovadas duas vezes por dia, foram, a par com uma navegação síncrona 

com os “formandos”, algumas das estratégias que explicam o sucesso desta experiência 

em contexto. 

b. Sustentação teórica e recursos a exemplos de boas práticas: nesta segunda 

etapa, procuramos reforçar  a nossa sustentação teórica e analisar exemplos de boas 

práticas online. Com esse intuito, realizamos um primeiro pré-teste com 5 colegas, um 

de cada ciclo de ensino – do pré-escolar ao ensino secundário. Desse pré-teste 

resultaram alterações mas, sempre, tendo em particular consideração o contexto, as 

tarefas, atividades e feedback.  

c. Teste empírico: durante este terceiro momento, o mais demorado, fomos 

testando e avaliando soluções à medida que preparamos a articulação dos conteúdos e 

dos aspetos multimédia. Foi, também, a altura de rever a expressão escrita e apurar 

algumas questões técnicas. 
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Após a sua produção testamos, ainda, mais alguns aspetos técnicos e práticos com 

outro grupo de 5 colegas. Nesse teste, e de acordo com o que é sugerido por Allen, 

mencionado por Lencastre, José (2012:51) mesclamos avaliação de progressão com 

exercícios e jogos num processo de testagem e contínua metareflexão sobre o trabalho 

realizado. Nesta fase e, para além da disciplina principal, testamos igualmente as 

disciplinas individuais (uma por formando) onde cada um, através do modo de edição, 

pôde proceder à construção personalizada da sua própria disciplina virtual. 

Aqui¸tivemos de ter em consideração como potenciar a participação e o envolvimento 

do maior número possível de intervenientes nos espaços individuais. 

d. Avaliação das diferentes fases do desenvolvimento do design da avaliação e da 

implementação: por fim, procedemos à anotação das alterações efetuadas e realizamos 

“printscreens” do processo evolutivo do nosso AVA. Solicitamos os logs de toda a 

atividade por nós desenvolvida na L.M.S., a análise da qual é elucidativa deste percurso 

e das estratégias adotadas em diferentes momentos. 

Como se depreende do atrás exposto, subjacente à implementação deste AVA, 

esteve sempre presente o papel ativo do aprendente, enquanto coparticipante na 

produção do seu próprio conhecimento. Assim, numa lógica de aprendizagem 

autodirigida, relacionada com as interações construídas neste percurso formativo e nos 

seis desafios elaborados, foi, igualmente, selecionado e construído algum material de 

apoio aos participantes envolvidos nesta experiência, nomeadamente guiões de apoio ao 

trabalho na plataforma e de algumas ferramentas da web 2.0: a,b.c do moodle, acesso à 

plataforma do Cfae-Matosinhos, dropbox, issuu, toondoo, wix team, partilha no 

slideshare, google livros, partilha no wordpress e picasa. 

 

Resultados 

A conjugação dos comportamentos anotados através das observações de campo 

I.T.M. mesclados com os inquéritos e com a análise dos logs permitiram esboçar o 

perfil de participação dos “formandos” . A prontidão e desenvoltura na resposta; o 

sorriso aberto… as pausas… o prazer em responder… a partilha do “gosto Ser 

Professor”… evidenciados, em muitos casos, nas duas sessões presenciais
5
foram muito 

evidentes nos colegas mais desenvoltos e que se deixaram efetivamente envolver nesta 
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experiência, enquanto que sorrisos velados … a empatia, a boa disposição, o repetir e 

enfatizar alguns aspetos … são muito óbvios durante essas mesmas sessões e o olhar 

sonhador e perdido em [redes]criativas … o pensamento que divaga … a resposta que se 

percebe ser com prazer… adoçando as palavras que sentem prazer na partilha…em 

outros tantos colegas. 

A triangulação das observações presenciais e online I.T.M. com a teoria dos 

estilos de aprendizagem, em que a autora (Barros, Daniela, 2011: 13,  identifica quatro 

tendências de uso e utilização do espaço virtual, ativo [mobilizador]; reflexivo [alimento 

das reflexões]; teórico [organizador] e pragmático [dinamizador], correspondentes a 

quatro categorias/estilos de participação: uso participativo em rede; busca e pesquisa em 

rede; estruturação e planejamento em rede; ação concreta e produções em rede, levou-

nos a procurar sistematizá-las com a realidade e análise do nosso AVA tal como 

apresentamos no (Quadro IV). 

 

QuadroIV: Estilos de uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem I.T.M. 

ESTILOS DE 
APRENDIZAGEM 

ESTILOS DE USO 
DO ESPAÇO 

VIRTUAL PARA A 
COPRENDIZAGE

M 

INDICADORES PARA A 
COAPRENDIZAGEM 

INDICADORES EMERGENTES DAS 
OBSERVAÇÕES DE CAMPO e                 

coaprendizagem AVA  I.T.M. 

 
 

ATIVO 

 

 

ESTILO DE USO 

PARTICIPATIVO 
EM REDE 

*Gosta de participar. 

*Realiza trabalhos em grupos    

online. 

*Busca situações online. 

*Participa em fórus de 

discussão. 

Prontidão nas respostas. 

Participação ativa e pertinente nos fóruns 

de discussão. 

Aprofunda os temas em discussão. 

Dinamiza a discussão através de 

intervenções regulares e contextualizadas. 

 
REFLEXIVO 

 

ESTILO DE USO 

BUSCA E 
PESQUISA EM 

REDE 

 

*Gosta de pesquisar. 

*Busca informação. 

 

*Aprofunda os temas em discussão e 

intervém com novas ideias e perspetivas. 

*Fundamenta as suas intervenções com 

base nas pesquisas/leituras efetuadas. 

 
 

TEÓRICO 

 

 

ESTILO DE 

ESTRUTURAÇÃO 
E PLANEAMENTO 

EM REDE 

 

*Organiza e planifica a 

participação. 

 

*Domina os temas abordados e distingue 

o essencial do acessório. 

*Revê as suas opiniões, em face dos 

comentários dos colegas e/ou “formador” 

que  colocam outros pontos de vista ou 

novos argumentos em que não tinha 

pensado previamente. 

 

 
PRAGMÁTICO 

 

ESTILO DE AÇÃO 
CONCRETA E 

PRODUÇÕES EM 
REDE 

*Concretiza e produz a partir 

dos resultados da 

aprendizagem. 

 

*Contextualiza as intervenções e avança 

com exemplos de aplicações práticas. 

Fonte: Barros, Daniela (2012) e Notas de Campo e análise AVA I.T.M. 
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Estas premissas, conjugadas com os três inquéritos realizados (inicial, intermédio 

e final) e com os relatórios de atividade fornecidos pelo administrador do CFAE-

Matosinhos, permitem-nos, desde já, avançar com algumas conclusões, a saber: 

Dos 21 participantes de duas  escolas do Grande Porto (incluindo os dois formadores do 

CFAE e a assistente operacional), 12 situam-se no perfil ativo, enquanto que os 

restantes 9 variam, consoante as tarefas solicitadas entre o reflexivo, o teórico, o 

pragmático e, por vezes, com algumas incursões no ativo. Um dos formandos oriundos 

de Famalicão após, alguma demora, no arranque inicial, situa-se no ativo e o outro vai-

se posicionando de acordo com a natureza e o próprio grau de dificuldade das tarefas 

solicitadas. Quanto aos 7 colegas de outra escola do Grande Porto e ao colega de uma 

escola de Barcelos, não conseguimos categorizá-los, uma vez que, para além da 

marcação da presença dentro do prazo estipulado, a realização das suas tarefas ocorre 

sempre com significativo atraso, praticamente nunca estão online em simultâneo e, 

curiosamente, realizam todas as tarefas nos mesmos momentos e de forma sequencial, 

ou seja, quando um termina, outro inicia. 

Neste espaço formativo revelou-se determinante o feedback personalizado, 

atempado, assertivo, positivo e formativo, procurando criar rotinas e hábitos online, 

para menos experientes ou, mesmo inexperientes, nestas lides. Assim, e para além do 

feedback relativo ao produto final no I.T.M. principal, procurou-se dar feedback 

síncrono nos I.T.M.’s individuais, o que propiciou uma dinâmica e uma postura proativa 

muito interessante nalguns formandos, com especial incidência para a dezena que 

identificamos como pertencendo ao perfil ativo. Contudo, fomos para além disso pois, 

as mudanças operacionalizadas no aspeto gráfico da página (as quais ocorreram, no 

mínimo duas vezes por dia) e as imagens introduzidas estavam repletas de 

intencionalidade ao nível do reforço através de imagens mentais positivas e introdução 

de novo material completar, também ele, continuamente renovado. Este “refrescar” do 

aspeto e do design da disciplina principal e o dimensionarem a presença do “formador” 

nas disciplinas individuais funcionou, também, como uma forma de feedback. 

Os desafios obedeceram a uma sequência que partiu de uma ligação individual à 

plataforma, reforçada com os feedbacks e incentivos constantes dos formadores (neste 

caso apenas de uma das formadoras) para uma interação coletiva, particularmente 

acentuada a partir do penúltimo desafio. 
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O tratamento dos dados e uma análise comparativa entre o inquérito intermédio e 

o inquérito de satisfação final permitiu identificar algumas conclusões, das quais de 

destacam: 

- Elevado número de expetativas satisfeitas;a [des]multiplicação e utilidade dos 

conteúdos para a prática pedagógica dos docentes envolvidos neste espaço formativo 

está bem evidenciada com os 90% e 93,55% (final) de respostas [concordo totalmente]; 

- a motivação para os conteúdos é também reveladora do empenho e proatividade 

de alguns dos colegas inscritos; - a disponibilização da documentação e meios 

audiovisuais em tempo útil, é evidenciada nos 90% que consideram útil a documentação 

que foi disponibilizada; quando confrontados com a afirmação: “os desafios são uma 

forma de reflexão sobre os conteúdos lecionados em cada sessão”, a diferença de 10% 

entre o “concordo” e o “concordo totalmente” relaciona-se com o momento em que os 

colegas responderam aos desafios. Com efeito, uma acumulação de resposta aos 

desafios, na fase inicial (como os logs  disponibilizados pelo administrador 

evidenciam), inviabiliza e/ou limita essa reflexão e está diretamente relacionada com o 

momento de intenso trabalho nos diferentes níveis de ensino em que este espaço 

formativo decorreu. 

 

Discussão e Conclusões 

Como referimos na introdução, as questões orientadoras da nossa investigação 

consistiam em aferir o perfil dos profissionais da educação envolvidos no espaço 

formativo e de partilha de experiências, I.T.M., relacionando-o com o “perfil” dos 

“formadores” e a importância de um feedback personalizado, assertivo, atempado  e 

“provocatório”, enquanto factor decisivo à motivação e participação dos “formandos”.  

Para o efeito, e dadas as especificidades e limitações inerentes a um trabalho deste 

género, elaboramos inquéritos por questionário em google drive (inicial e intermédio) e 

inserido na plataforma moodle (final), procedemos à observação e registo em notas de 

campo  durante as duas sessões presenciais e ainda intentamos uma  análise dos logs 

(relatórios de atividade) dos “formadores” e “formandos” cedidos pelo administrador do 

CFAE- Matosinhos. 

Desta experiência, através da análise global dos dados obtidos, destacam-se na 

resposta às nossas questões orientadoras, os aspetos que a seguir elencamos: 
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- Existe uma correlação entre os conhecimentos  e experiência que os docentes 

possuem sobre TIC  e a(s) dinâmica(s) como potenciadoras da sua utilização;- relação 

entre a idade, a experiência profissional dos professores e essa utilização fruto das 

necessidades sentidas e que, também elas, impulsionadoras da utilização das TIC; -os 

conceitos básicos sobre TIC já integram os conhecimentos de uma grande parte dos 

elementos que compõem a comunidade educativa de alguns estabelecimentos de ensino, 

embora persistindo o receio, num número significativo de inquiridos, na utilização de 

blogs e fóruns de discussão online; -questões relativas à mobilidade dos docentes e 

consequente falta de estabilidade, podem ser apontadas como um grande 

constrangimento ao desenvolvimento de projetos articulados, com especial incidência 

(no momento atual) para os professores mais jovens;- outro problema, diz respeito à 

falta de reconhecimento da importância de projetos relacionados com a efetiva 

otimização de uma L.M.S., por parte de um grupo, ainda, significativo de elementos da 

comunidade local e educativa. 

Observou-se uma grande diversidade nas formas de encarar as TIC em geral, e o 

trabalho colaborativo online ao serviço das práticas educativas, em particular. 

De um modo geral, as perceções dos docentes inquiridos sobre as TIC, resumem-

se aquelas que, são objeto de maior debate no quotidiano, ou então, às que estão 

rotuladas como as de utilização quase obrigatória, como o email e o(s) programa(s) de 

sumários eletrónicos.  

Os dados obtidos, apontam igualmente, para o reconhecimento, por parte dos 

docentes inquiridos, acerca do interesse e importância da formação específica nesta área 

em contexto escolar .Confirmou-se a incontornável importância de um feedback 

P.A.P.A. (Personalizado; Assertivo, Positivo e Atempado) para o sucesso deste espaço 

formativo. Assim, percebe-se que, para a generalidade dos “formandos” o rosto visível 

deste espaço formativo  tivesse sidoo da “formadora”/mestranda que assumiu o papel de  

interlocutora da quantidade e qualidade trabalhos poe eles desenvolvidos na plataforma. 

Este trabalho prospetivo deixa em aberto questões que poderão ser objeto de 

estudo em futuros trabalhos de investigação. Por exemplo, em nossa opinião, 

conclusões interessantes poderiam surgir da triangulação destes dados com uma 

auscultação sobre o mesmo tema junto dos encarregados de educação, assistentes 

operacionais e elementos da comunidade local presentes no Conselho Geral. 
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RESUMO: A educação ambiental constitui uma aposta da sociedade atual, em 

consequência dos problemas decorrentes do consumo excessivo. A escola está numa 

posição privilegiada para o fazer, mas as recentes mudanças curriculares e a própria 

formação de profissionais para o ensino parecem ignorar tal facto! A Educação 

Tecnológica, alvo deste estudo empírico, foi recentemente retirada do currículo do terceiro 

ciclo do ensino básico (3.º CEB) como disciplina obrigatória e a formação de profissionais 

para esta área não tem sido uma prioridade; contudo, o seu programa prevê uma consistente 

abordagem de conteúdos ligados ao ambiente e consumo, possibilitando uma ímpar 

implementação prática dos mesmos. Neste contexto, implementou-se um estudo 

exploratório e descritivo, com base num questionário, que abrangeu uma amostra de 86 

alunos do 3.º CEB, procurando analisar em que medida a Educação Tecnológica estará a 

contribuir para a formação de um consumidor seletivo, sensibilizado para o impacto 

ambiental das tecnologias. As conclusões revelam claramente um desfasamento entre os 

conhecimentos ambientais destes jovens e as suas decisões de consumo, corroborando 

estudos anteriores que referem que o conhecimento não implica, por si só, a aplicação 

prática do mesmo. Tal sugere uma maior aposta no ensino prático, com vista à educação 

ambiental do consumidor. 

 

 

Introdução  

A apropriação tecnológica e científica das forças e recursos naturais deram ao 

Homem um excesso de poder que não tem conseguido controlar, provocando graves 

problemas ambientais, sendo urgente repensar a nossa evolução tecnológica. 

A intervenção humana “tem em demasia de poder o que lhe falta em 

esclarecimento e prudência, sendo que o que está atualmente em causa é a própria 

habitação do homem, numa biosfera cada vez mais degradada como suporte de vida 

humana, tal como a conhecemos” (Soromenho Marques, 2005, p. 16). 

Os problemas, em grande parte fruto de um consumo desenfreado, carecem de 

medidas urgentes, a curto e a longo prazo, para que não se tornem irreversíveis. Uma 

aposta forte na educação ambiental do consumidor, nas escolas, revela-se indispensável 
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como medida a longo prazo, alterando valores e criando uma nova ética ambiental, 

capaz de nos colocar na rota da sustentabilidade. 

As crianças e os jovens de hoje nasceram numa sociedade consumista e foram, 

desde cedo, habituados à ideia de que determinados padrões de consumo são sinónimo 

de aceitação social. Assim, vão adquirindo hábitos que “ao serem adoptados num 

período tão crucial de definição da sua personalidade, dificilmente se corrigirão mais 

tarde” (Gonçalves, 2008, p. 27). Além disso, com a entrada na adolescência, são 

privilegiadas referências baseadas na influência dos grupos de pares, que muitas vezes 

se sobrepõem aos transmitidos pela família. 

A escola constitui um lugar privilegiado para a educação do consumidor, 

particularmente dos jovens, na medida em que é nesta fase da sua vida que mais 

intensivamente se faz a socialização, se define a personalidade e se adquire um conjunto 

de comportamentos individuais e sociais (Pereira, 1996). 

A importância de uma abordagem multidisciplinar e transversal destas temáticas 

no meio escolar é consensual, tendo a disciplina de Educação Tecnológica (E.T.), alvo 

do presente estudo, lecionada ao nível do terceiro ciclo do ensino básico, um papel 

preponderante, uma vez que o seu currículo prevê uma forte abordagem de conteúdos 

ligados ao ambiente e ao consumo, possibilitando assim uma ímpar implementação 

prática dos mesmos, numa idade onde a concretização é fundamental. 

Contudo, contrariando o discurso político atual, e fruto de alguma falta de visão 

alargada de toda a estrutura educativa, a E.T. foi recentemente retirada do currículo do 

3.º CEB, como disciplina obrigatória, estando presente apenas como disciplina 

autónoma no segundo ciclo, afastando-a cada vez mais do ideal de literacia tecnológica 

para todos.  

A Educação Tecnológica foi sendo tratada como uma área marginal, não se 

afirmando como imprescindível, autónoma e transversal na formação académica dos 

alunos do Ensino Básico, como provam as recentes mudanças curriculares. 

As alterações curriculares introduzidas nesta área disciplinar, ao longo do tempo, 

não foram acompanhadas pela formação de profissionais devidamente habilitados para a 

sua lecionação, ou por uma necessária atualização de conhecimentos dos professores  

que se encontravam/encontram a lecionar.  
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A oferta de uma formação em E.T. via ensino, por parte das instituições de ensino 

superior está condicionada pela existência de um currículo nacional, para os ensinos 

básico e secundário, que contemple uma disciplina autónoma e de carácter obrigatório 

na área da Educação Tecnológica (Ribeiro, 2008). 

A formação em Educação Tecnológica por parte das instituições de ensino deveria 

estar centrada em torno do aluno, que carece de formação numa área tão abrangente e 

tão importante na sua formação geral como cidadão. Em vez disso, temos verificado que 

a referida formação girou, quase sempre, em torno de objetivos utilitários- económico-

sociais das políticas vigentes. 

Tendo em conta as potencialidades desta disciplina, cujos conteúdos 

programáticos preveem abordagens específicas na área das políticas ambientais e da 

educação do consumidor, tornou-se pertinente perceber até que ponto estas estavam a 

ser trabalhadas nas aulas e com que profundidade, aferindo o desenvolvimento de 

conhecimentos e competências nos alunos e nos seus comportamentos enquanto 

consumidores. Assim, formulámos o seguinte problema de investigação: 

- Estará a Educação Tecnológica a contribuir para a formação de um 

consumidor seletivo, sensibilizado para o impacto ambiental das tecnologias? 

Na tentativa de responder à questão levantada, definimos como objetivo geral, 

contribuir para uma avaliação/monitorização específica do trabalho que está a ser 

desenvolvido com os alunos de Educação Tecnológica (9º ano de escolaridade), na 

abordagem do bloco de conteúdos “Tecnologia e Sociedade”, verificando os 

conhecimentos interiorizados pelos discentes, a relação com as decisões que tomam 

enquanto consumidores e auscultando a opinião dos professores e o trabalho por estes 

desenvolvido. 

Em termos mais específicos, pretendemos: 

- Perceber a pertinência do bloco de conteúdos “Tecnologia e Sociedade” no 

desenvolvimento de competências relativas ao reconhecimento do impacto ambiental 

das tomadas de decisão dos alunos, enquanto consumidores de produtos e das 

tecnologias; 

- Conhecer a frequência e profundidade da abordagem deste tema, por parte dos 

professores e o consequente desenvolvimento de competências nos discentes; 
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- Aferir os conhecimentos revelados pelos alunos no âmbito das matérias 

relacionadas com os conteúdos “Impacto Ambiental das Tecnologias” e “ Tecnologia e 

Consumo”; 

- Perceber qual o nível de sensibilização dos alunos para o impacto ambiental nas 

suas decisões de consumo. 

 

Metodologia 

Tipo de investigação  

Realizámos uma investigação exploratória, de caráter descritivo, recorrendo ao 

inquérito por questionário como instrumento de recolha de dados. Ela é uma pesquisa 

exploratória, na sua essência, na medida em que se aborda uma problemática específica 

sobre a qual não encontrámos qualquer estudo a nível nacional; é descritiva, pois o seu 

objetivo é o de “descriminar os factores determinantes ou conceitos que, eventualmente, 

possam estar associados ao fenómeno em estudo” (Fortin, 2003, p. 162). 

 

Amostra e sua caraterização 

O estudo empírico contempla uma amostra intencional (Pardal & Correia, 1995), 

constituída por 86 alunos a frequentar o nono ano de escolaridade e respetivos 

professores de Educação Tecnológica, pertencentes a quatro escolas, situadas nos 

concelhos do Sátão, Tondela e Viseu, todas escolas-sede de agrupamentos verticais de 

estabelecimentos de ensino. Esta característica comum e a sua localização em pequenos 

meios urbanos, ou nas suas proximidades, faz com que recebam alunos de diferentes 

proveniências e com características diversificadas.  

Do total de alunos, 49 elementos são do sexo masculino (57%) e 37 do sexo 

feminino (43%), com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos, sendo a idade 

média de 14 anos.  

Quanto ao grupo de professores inquiridos, dois são do sexo masculino e outros 

dois do sexo feminino, todos com idades superiores a 38 anos; um dos docentes possui 

2 anos de serviço e os outros três têm um tempo de serviço que varia entre os 30 e os 35 

anos, inclusive. Os docentes são detentores de habilitações académicas diversificadas; 

dois apresentam formações específicas para a disciplina que lecionam e outros dois têm 

formação em engenharia.  
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Instrumentos de recolha de dados 

Optou-se pela utilização do questionário, sobretudo, pela vantagem do anonimato, 

pois a presença direta do investigador e a identificação dos inquiridos poderia ser um 

fator inibidor da autenticidade das respostas.  

Foram elaborados dois questionários distintos: um dirigido a alunos do nono ano 

de escolaridade e outro aos respetivos professores de Educação Tecnológica. Após as 

correções decorrentes do pré-teste, optou-se por perguntas maioritariamente fechadas, 

ou de escolha múltipla, eliminando, quase por completo, algumas perguntas abertas 

previstas inicialmente. 

Dentro da escolha múltipla utilizou-se o sistema de leque fechado e aberto, assim 

como algumas perguntas de avaliação ou estimação, estas últimas mais no questionário 

dirigido a professores (Pardal & Correia, 1995). 

Salienta-se que no questionário dirigido aos alunos, na segunda parte, foram 

formuladas perguntas de ação e intenção, uma vez que se pretendem verificar atitudes e 

comportamentos (Tuckman, 2000). 

Estas opções tiveram sempre em atenção a facilidade de preenchimento por parte 

dos inquiridos, bem como a captação da atenção dos mesmos, não esquecendo a 

facilidade de tabulação dos questionários, numa fase posterior. 

 

Procedimento  

Aprovados os dois instrumentos de recolha de dados pela Direção Geral de 

Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), entrámos em contacto com os 

estabelecimentos de ensino onde viríamos a aplicar os questionários, formalizando o 

pedido de autorização através de carta aos diretores. A distribuição dos questionários 

aos alunos foi feita pelos respetivos professores de Educação Tecnológica, no início de 

uma das aulas, não se tendo gasto mais do que quinze minutos no seu preenchimento. 

Aos professores foi solicitado que evitassem qualquer intervenção durante o 

preenchimento dos mesmos, exceto no seu início, em que lhes foi pedido para que 

esclarecessem os alunos sobre o facto de que os questionários seriam anónimos e não 

teriam qualquer interferência na avaliação discente, pelo que se pretendiam respostas 

sinceras. 
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Por sua vez, os professores de Educação Tecnológica disponibilizaram-se para o 

preenchimento do questionário que lhes era dirigido, tendo sido esclarecidos, 

previamente, de que os resultados se destinavam simplesmente a fins académicos.  

 

Resultados 

Nesta secção, apresentamos alguns dos resultados, recorrendo, em alguns casos, a 

tabelas. Primeiro, são apresentadas as respostas dos alunos às questões de 

conhecimento, depois as que têm a ver com os seus comportamentos, ou intenções de 

ação. De seguida, são apresentadas as respostas dos professores.  

 

- Conhecimento sobre o tempo de decomposição dos materiais 

A grande maioria (88,4%) dos alunos indicou o papel como sendo o material que 

se decompõe mais rapidamente. Acertadamente, no outro extremo da tabela, o vidro é 

destacado como o material que demora mais tempo a decompor (46,5%), mas o metal e 

o plástico também são aqui referidos, com 31,4% e 17,4%, respetivamente. 

 

- Palavras-chave para definir a política dos 4R´s 

Foi solicitado aos alunos que escrevessem as quatro palavras-chave que traduzem 

a política dos 4R´s. Conclui-se que uma percentagem significativa destes (36,0%) 

apenas conhece a anterior política dos 3R´s e os restantes, ou respondem de forma 

incompleta, ou acrescentam palavras que não são usadas para definir a política dos 

4R´s. Três alunos (3,5%) não responderam à questão. 

 

- Correspondência entre materiais e cores do ecoponto 

A esmagadora maioria dos alunos fez corresponder o plástico/metal ao ecoponto 

amarelo (95,3%), registando-se somente três alunos que estabeleceram correspondência 

com o ecoponto azul e um outro com o verde. Todos os inquiridos associaram o vidro 

ao ecoponto verde, exceto um aluno que o ligou ao amarelo. De modo similar, grande 

parte dos alunos (96,5%) estabeleceu a ligação correta entre o papel, cartão e papelão 

com o ecoponto azul, havendo apenas três que ligaram estes materiais ao ecoponto 

amarelo. 
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- Correspondência entre os símbolos e o seu significado 

A maioria dos alunos fez corresponder o símbolo “Produto Reciclável” ao seu 

significado correto (76,7%); contudo, 20,9% associaram-no a “Ponto Verde”. Apenas 

dois alunos o interpretaram como “Alumínio Reciclável” (cf. Tabela I).  

Tabela I - Correspondência entre os símbolos e o seu significado 

    
N % N % N % 

Produto reciclável 66 76,7 6 7,0 14 16,3 

Ponto verde 18 20,9 66 76,7 2 2,3 

Alumínio reciclável 2 2,3 14 16,3 70 81,4 
Total 86 100,0 86 100,0 86 100,0 

 

Uma percentagem igualmente assinalável (76,7%) dos alunos fez corresponder o 

símbolo “Ponto Verde” ao seu significado; mas 16,3% e 7% dos inquiridos, 

respetivamente, relacionaram-no, de forma incorreta, com “Alumínio Reciclável” e 

“Produto Reciclável”, 

O símbolo “Alumínio Reciclável” foi identificado, corretamente, por 81,4% dos 

alunos; no entanto, 16,3% associaram-no a “Produto Reciclável” e dois alunos (2,3%), 

confundiram-no com “Ponto Verde” (cf. Tabela I). 

 

- Definição de consumo sustentável  

O consumo sustentável foi definido por 63,3% dos alunos, como consumo 

seletivo e equilibrado, que tem em conta os recursos do meio ambiente. Porém, 17,4% 

consideraram-no como consumo que contribui para o sustento da população. Torna-se 

relevante referir que seis alunos não sabem o que é o consumo sustentável e outros seis 

não responderam (cf. Tabela II). 

Tabela II – Definição de consumo sustentável 

 N % 

Consumo seletivo e equilibrado que tem em conta os recursos 
do meio ambiente 57 66,3 

Consumo que contribui para o sustento da população 15 17,4 

Dar prioridade ao consumo em grandes superfícies 1 1,2 

Consumo impulsivo, condicionado pelas leis do marketing e 
da publicidade 1 1,2 

Não sei 6 7,0 

Não responderam 6 7,0 

Total 86 100,0 
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- Seleção de lixo doméstico em casa 

Como afirmam 41,9% dos alunos, só às vezes selecionam o lixo doméstico em 

casa; dos restantes, são mais os que referem não praticar essa separação (31,4%), do que 

aqueles que a praticam (25,6%). 

 

- Opção na compra de carro 

Foram sugeridas aos alunos duas opções de compra, fazendo variar a potência do 

presumível veículo a adquirir, em função do tipo de combustível/energia usada pelo 

mesmo. A percentagem dos alunos que diz preferir um carro mais potente movido a 

energia convencional é bastante superior (67,4%), do que aquela que elege o carro 

menos potente a energia elétrica (30,2%). Dois alunos não responderam à questão. 

 

- Número de telemóveis que os alunos gostariam de possuir 

Questionados sobre o número de telemóveis que gostariam de possuir, verifica-se 

que a percentagem de alunos que gostaria de possuir o número máximo (4) de 

telemóveis apresentado é superior a todas as outras opções (31,4%). Seguem-se as 

opções 2 telemóveis, com 27,9% de escolhas e 1 telemóvel, com 26,7% das respostas 

apuradas; 12,8% dos alunos assinalaram a opção 3 telemóveis. Um dos inquiridos não 

respondeu à questão. 

 

- Preocupação em saber a composição de um produto alimentar 

Constata-se que a maioria (58,1%) dos alunos que não se preocupa em saber a 

composição de um produto alimentar (e.g., chocolate para adicionar ao leite). Os alunos 

que o fazem constituem 20,9% da amostra e 18,6% só têm essa preocupação às vezes. 

Dois alunos não responderam. 

 

- Grau de importância dos critérios na compra de uma televisão  

Procedendo a uma análise pormenorizada da Tabela III, do ponto de vista do 

critério que mais nos interessa para este estudo - “consumo energético” - verificamos 

que apenas 15,1% dos alunos o consideram como o mais importante. As percentagens 

mais elevadas obtidas por este critério, surgem-nos somente nos quarto e terceiro 

lugares, sendo referidas por 27,9% e 25,6% dos alunos, respetivamente. De assinalar 
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que dez alunos (11,6% dos inquiridos) mencionam mesmo o critério “consumo 

energético” como o menos importante de todos. 

Tabela III – Grau de importância dos critérios na compra de uma televisão 

 

Critério 

mais 
importante 

Critério 

indicado em 

segundo 
lugar 

Critério 

indicado em 

terceiro 
lugar 

Critério 

indicado em 

quarto 
lugar 

Critério 

menos 
importante 

N % N % N % N % N % 
Facilidad

e de 
acesso 

aos 
menus 

2 2,3 0 0,0 25 29,1 26 30,2 28 32,6 

Consumo 
energétic

o 
 

13 15,1 12 14,0 22 25,6 24 27,9 10 11,6 

Peso do 
aparelho 

 
3 3,5 7 8,1 13 15,1 20 23,3 38 44,2 

Potência 
de som 

 
5 5,8 49 57,0 18 20,9 7 8,1 2 2,3 

Definição 
da 

imagem 
 

58 67,4 13 15,1 3 3,5 4 4,7 3 3,5 

Não 
responde

ram 
5 5,8 5 5,8 5 5,8 5 5,8 5 5,8 

Total 86 100,0 86 100,0 86 100,0 86 100,0 86 100,0 

 

Apresentamos, de seguida, os resultados relativos aos professores de Educação 

Tecnológica. Todos consideraram a disciplina muito importante na transmissão de 

conhecimentos relacionados com a problemática ambiental e julgam também o 

programa suficiente na abordagem que propõe para os conteúdos “Impacto Ambiental 

das Tecnologias” e “Tecnologia e Consumo”.  

Questionados sobre a extensão do programa, relacionado com uma abordagem 

mais aprofundada dos conteúdos “Impacto ambiental das tecnologias” e “Tecnologia e 

consumo”, todos os professores responderam que este, mesmo tendo em conta a sua 

flexibilidade, não permite trabalhar os conteúdos, de uma forma exaustiva. Consideram 

também que a carga horária é insuficiente.  
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Inquiridos sobre a periodicidade na abordagem feita aos conteúdos em causa, dois 

docentes assinalaram que os abordam em algumas unidades didáticas, durante o ano 

letivo, um docente aborda-os apenas numa unidade e outro trata esses conteúdos uma 

única vez durante o ano. 

Três professores afirmam abordar estes conteúdos em aulas expositivas 

planificadas para o efeito e também no desenvolvimento de projetos práticos. Apenas 

um professor refere trabalhar os conteúdos em causa, somente no desenvolvimento de 

projetos práticos. 

Na opinião de três professores inquiridos, os alunos revelam bastante interesse na 

abordagem dos conteúdos em causa e, segundo um dos professores, revelam mesmo 

muito interesse na abordagem dos referidos conteúdos.  

 

- Tópicos de conteúdo abordados pelos professores 

Tabela IV - Tópicos de conteúdo abordados pelos professores 

 N.º de respostas 
Ações tecnológicas que podem causar impacto sobre o 
meio ambiente 3 

Vantagens, riscos e custos sociais do desenvolvimento 
tecnológico 3 

Consumo crítico de tecnologias e produtos técnicos 2 
Os desperdícios sociais na área do consumo de bens e 
serviços 1 

Tecnologias e políticas ambientais: a política dos 4R´s 4 
 A informação ao consumidor 
 1 

Total 14 

 

Inquiridos sobre os tópicos de conteúdo (mais específicos que os conteúdos) 

abordados, ou a abordar, no ano letivo de 2010-11, constata-se que o tópico relacionado 

com a política dos 4R´s está dentro da previsão de abordagem de todos os inquiridos. 

Os tópicos “Ações tecnológicas que podem causar impacto sobre o meio ambiente” e 

“Vantagens, riscos e custos sociais do desenvolvimento tecnológico”, foram ou estavam 

previstos ser abordados pela maioria dos professores. Os três tópicos relacionados com 

o consumo são aqueles que os professores menos incluem nas suas planificações. 

Manifestando a opinião sobre a adequação da sua própria formação para a 

abordagem das matérias curriculares relacionadas com o impacto ambiental das 
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tecnologias e consumo, metade dos professores inquiridos afirma ter formação 

adequada para tal e a outra parte considera estar moderadamente habilitada para o fazer. 

De referir que a totalidade dos docentes não frequentou, nos últimos dois anos, 

qualquer ação de formação (creditada ou não) relacionada com as problemáticas 

ambientais e do consumo. Tendo em conta a informação prestada por estes professores, 

o Centro de Formação associado à área geográfica da sua escola não tem 

disponibilizado formação contínua sobre estas temáticas.  

 

Discussão dos dados e conclusões 

Procedendo a uma breve análise sobre o grau de conhecimento dos alunos, no que 

respeita a matérias relacionadas com o ambiente e consumo, as quais são abordadas pelo 

programa de Educação Tecnológica, incluídas no conteúdo transversal “Tecnologia e 

Sociedade”, podemos retirar algumas conclusões. 

Uma parte dos alunos inquiridos conhece, razoavelmente, o tempo de 

decomposição dos vários materiais, mas verifica-se que subsistem muitas dúvidas, 

havendo conhecimentos elementares que não estão interiorizados. 

Os resultados obtidos revelam que os alunos exploram o tema da política dos 4R´s 

com alguma frequência, mas possuem conhecimentos pouco atualizados sobre o 

mesmo, dado que a maioria refere apenas termos relacionados com a inicial política dos 

3R´s (atualmente já se fala em política dos 5R’s). Esta desatualização poderá estar 

relacionada com a falta de interesse, ou estudo, por parte dos alunos, mas também se 

pode ficar a dever aos manuais escolares, ou até mesmo à insuficiente formação dos 

professores.  

As cores do ecoponto e a correspondência com os materiais a reciclar é uma 

matéria perfeitamente dominada pelos inquiridos, pelo que o número de alunos que não 

estabeleceu uma correspondência correta é residual. 

Podemos deduzir que, na globalidade, a maioria dos alunos conhece a simbologia 

utilizada para indicar os produtos recicláveis, tendo feito, contudo, algumas confusões 

nas correspondências relativas aos símbolos (ponto verde, alumínio, etc.). 

O consumo sustentável foi definido corretamente por mais de metade (66,3%) dos 

respondentes, mas é preocupante constatar que quinze alunos (17,4%) o consideram 

como “consumo que contribui para o sustento da população”. O número dos que não 
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respondeu, somado ao dos que não sabem o que significa, traduz-se numa percentagem 

de 14%. Analisando estes valores, podemos inferir que, apesar de uma parte dos 

inquiridos ter conhecimentos sobre o assunto, há ainda uma percentagem significativa 

(31,4%) de alunos que nunca ouviu falar, ou não sabe, o que é o consumo sustentável. 

Face a um assunto de tão relevante atualidade, é normal que nos questionemos 

sobre o papel que a escola desempenha atualmente na construção de novas éticas 

ambientais, concordando com a perspetiva de Ferreira (2009), quando afirma que a 

educação ambiental nem sempre tem ocupado, com regularidade, um lugar central nos 

planos de aula, contrariando o senso comum e alguma documentação oficial. 

Inquiridos sobre as suas práticas de reciclagem em casa, constata-se que uma 

percentagem significativa dos alunos só o faz às vezes (41,9%) e dos restantes a 

tendência é mesmo não fazer reciclagem em casa (31,4%); apenas 25,6% admite ter 

essa preocupação. Confrontando estes valores com os conhecimentos que estes alunos 

demonstraram ter a nível de reciclagem, verificamos que os resultados que traduzem o 

comportamento estão bastante aquém dos que refletem o conhecimento.  

A nível de consumo, a preferência dos alunos por um veículo movido a gasolina 

ou a diesel (77,4%), em detrimento de um veículo menos potente movido a energia 

elétrica (30,2%), é um dado que reflete uma tendência para comportamentos pautadas 

por valores utilitários, ao invés de valores ambientais. 

O impulso consumista destes alunos foi também testado, ao serem confrontados 

com a possibilidade de terem o número de telemóveis que ambicionam, 

independentemente das possibilidades económicas para tal. A percentagem de 

inquiridos que desejaria ter quatro telemóveis (31,4%) foi a mais relevante, sendo 

precedida pelo grupo de alunos que indicou dois telemóveis (27,9%). Somente 26,7% 

dos alunos inquiridos se contentaria com um único telemóvel.  

Tendo presente que um dos objetivos do programa de E.T. é a aquisição de 

conhecimentos que permitam aos alunos tornar-se consumidores atentos, conscientes e 

exigentes, constatamos que 58,1% dos mesmos não se preocupa em saber a composição 

de um produto que ingere (e.g., chocolate para adicionar ao leite). Apenas 20,9% dos 

respondentes o faz e 18,6% tem essa preocupação esporadicamente.  

Perante a possibilidade de poderem adquirir um televisor para o seu quarto, tendo 

sido apresentada uma lista de critérios a ter em conta na decisão de compra, o máximo 
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da percentagem obtida para o consumo energético do equipamento ficou-se pelo 4º 

lugar da seriação, com 27,9% das respostas, numa escala de cinco níveis. Este critério 

foi mesmo considerado o menos importante por 11,6% da amostra. 

Podemos, pois, concluir que os conhecimentos revelados pelos alunos em matéria 

de ambiente e consumo, embora não sendo ideais, são superiores aos valores obtidos 

relativos aos seus comportamentos no mesmo âmbito. Estes resultados vêm na linha de 

outros estudos, onde é salientado que o conhecimento, por si só, não implica ação 

(Gonçalves, 2008) e que os jovens não revelam verdadeira consciência das reais 

implicações das suas decisões de consumo (Cardoso & Cairrão, 2007). 

No que concerne aos professores, todos eles consideraram a Educação 

Tecnológica muito importante na transmissão de conhecimentos sobre ambiente e que o 

programa desta disciplina propõe uma abordagem suficiente para os conteúdos 

“Impacto Ambiental das Tecnologias” e “Tecnologia e Consumo”, não obstante 

considerarem a sua carga horária insuficiente. 

Segundo os docentes, os alunos revelam bastante interesse na abordagem dos 

conteúdos relacionados com ambiente e consumo; contudo, a não abordagem regular 

destes conteúdos é estranha (apesar da falta de tempo referida), dado o caráter 

transversal que lhes é inerente e o grau de importância que assume, o qual foi 

reconhecido por estes professores, logo no início do questionário. 

Interrogados sobre os tópicos de conteúdo relacionados com o ambiente e 

consumo, que mais trabalham nas suas aulas, os dados revelam que os professores 

visados abordam sobretudo tópicos inerentes ao ambiente, insistindo menos naqueles 

que se prendem diretamente com o consumo e a educação do consumidor. 

Este grupo de docentes afirma ainda que nos últimos dois anos não frequentou 

nenhuma ação de formação contínua alusiva às temáticas em estudo e que o Centro de 

Formação a que a sua escola está associada também não as tem disponibilizado. 

Torna-se evidente que as alterações curriculares e metodológicas introduzidas 

nesta área disciplinar, não foram acompanhadas pela necessária formação que permita 

aos docentes abordar, convenientemente, os diferentes conteúdos programáticos. Esta 

falta de formação contínua na área do ambiente e consumo vem ao encontro dos 

resultados obtidos por Ferreira (2009). 
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Em suma, podemos concluir que o conteúdo transversal “Tecnologia e Sociedade” 

assume grande relevância no desenvolvimento de competências alusivas ao ambiente e 

à educação para o consumo, contudo, o potencial do contributo que a disciplina de 

Educação Tecnológica pode prestar no contexto da sua estrutura curricular, está 

limitado por diversos fatores.  

A profundidade da abordagem destes conteúdos, relacionados com políticas 

ambientais e consumo, está bastante limitada pela extensão de um programa que, 

estando adequadamente estruturado, é incompatível com a carga horária atribuída à 

disciplina de Educação Tecnológica. 

A frequência de abordagem dos referidos conteúdos pelos professores inquiridos, 

não é uniforme, oscilando conforme a sua formação e motivações, facto a que não é 

alheia uma flexibilidade programática que tenta colmatar várias limitações. 

Apesar de tudo, podemos afirmar que a disciplina de Educação Tecnológica 

continua a desempenhar um papel significativo na transmissão de conhecimentos e 

competências relacionadas com a educação ambiental e do consumidor, assumindo um 

papel fundamental no currículo do ensino básico. 

A ênfase que demos à disciplina de Educação Tecnológica não se prende, de 

forma alguma, com o reclamar de qualquer tipo de exclusividade na abordagem das 

temáticas do ambiente e consumo, até porque o desenvolvimento multidisciplinar das 

mesmas é considerado um fator indispensável, dada a sua importância e 

transversalidade. O grande contributo da Educação Tecnológica na abordagem das 

temáticas ligadas ao ambiente e consumo reside no seu método de trabalho, que 

proporciona o ensino experimental e uma implementação prática ímpar dos conteúdos 

que constituem o seu programa. 

Tendo em conta as constantes mudanças nas políticas educativas a que assistimos 

no ano letivo de 2011-12, não podemos terminar esta conclusão sem fazer aqui um 

apelo ao futuro da Educação Tecnológica no nosso sistema de ensino e à sua 

metodologia de projeto, considerada fundamental na interligação dos saberes teóricos e 

práticos. 

Esperamos que estas alterações curriculares sejam revistas e ponderadas, 

atribuindo à Educação Tecnológica o lugar de destaque que lhe é devido, podendo, 

assim, contribuir para a formação de alunos com uma visão abrangente do mundo 
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tecnológico que os rodeia e para uma alteração de valores que nos permitam viver em 

simbiose com o nosso próprio meio, adotando comportamentos de consumo que nos 

coloquem numa rota de sustentabilidade ambiental. 
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RESUMO: O Processo de Bolonha teve um impacto global na reestruturação de todos os 

cursos do Ensino Superior dos seus países signatários com vista à inteligibilidade do ensino 

superior europeu. Esta realidade, também válida para o ensino superior português, é sentida 

de modo particular nos cursos de formação de professores, na medida em que originou a 

criação de novos cursos, decorrentes das profundas modificações estruturais definidas pelo 

Decreto-Lei nº 43/2005 de 22 de fevereiro que aprova o Regime Jurídico da Habilitação 

Profissional para a Docência na Educação Pré-Escolar e nos Ensinos Básicos e 

Secundários.Atendendo às mudanças ocorridas na formação dos futuros professores, é 

objetivo desta comunicação aferir as implicações do Processo de Bolonha nos cursos de 

formação de professores das Escolas Superiores de Educação públicas do Ensino Superior 

Politécnico português. Metodologicamente será realizada uma análise documental dos 

relatórios de implementação do Processo de Bolonha dessas instituições, os quais foram 

tornados obrigatórios pelo requisito legal expresso no Decreto-Lei nº 107/2008 de 25 de 

junho que definiu a necessidade das Instituições do Ensino Superior elaborarem, 

anualmente, entre 2007 e 2011, um Relatório de Concretização do Processo de Bolonha, 

dando conta das alterações ocorridas nas suas instituições.  

 

 

Introdução  

No contexto educativo atual é manifesta a influência das políticas supranacionais 

na determinação da educação superior europeia focada nos reptos do Processo de 

Bolonha. Assim, e não obstante as políticas educativas nacionais estarem protegidas 

“pelo princípio da subsidiariedade, a intrusão das instituições europeias emerge, 

indirectamente (…) e atinge as políticas de ensino superior em geral” (Veiga & Amaral, 

2011, p. 40), o que se reflete necessariamente nos contextos educativos nacionais de 

cada país e, consequentemente, no contexto educativo do ensino superior português 

(Campos 2009; Antunes 2005; Teodoro 2003). 
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O Processo de Bolonha, iniciado há mais de uma década, está na origem de toda 

uma mudança formal vivenciada no ensino superior europeu atual. Dele decorre a 

implementação do sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System), a 

comparabilidade de graus assente na estrutura de três ciclos de estudos, a transparência, 

a equidade, a mobilidade e, em última instância, a empregabilidade dos estudantes, 

cidadãos europeus. Em Portugal, embora o processo seja mais recente, vivem-se 

igualmente, na esteira de Bolonha, profundas modificações estruturais no ensino 

superior, supostamente assentes no paradigma pedagógico do aprender-fazendo no qual 

o aluno deve assumir um papel de centralidade no seu processo de ensino e 

aprendizagem, e assistem-se efetivamente a necessidades crescentes de cooperação 

institucionais e de legibilidade na formação.  

Portugal operacionalizou o Processo de Bolonha através da promulgação do 

Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, que definiu os primeiros princípios 

reguladores para as reformas requeridas e introduziu as modificações necessárias para a 

sua implementação. Concisamente, essas mudanças consistiram na comparabilidade dos 

graus académicos ao nível do espaço europeu, na definição de uma estrutura de três 

ciclos (licenciatura, mestrado e doutoramento), na organização curricular em unidades 

de créditos acumuláveis e transferíveis nacional e internacionalmente e nos 

instrumentos de mobilidade durante e após a formação (Decreto-Lei n.º 42/2005). 

Esta harmonização das estruturas do ensino superior tem por objetivo conduzir a 

uma Europa da ciência e do conhecimento e, mais concretamente, a um espaço comum 

europeu de ciência e de ensino superior de qualidade.  

Em 2006 foi aprovado o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março que determina o 

sistema de Graus e Diplomas de Ensino Superior, posteriormente alterado pelo Decreto-

Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, cujo objetivo foi regulamentar as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, definindo: i) a criação de condições 

para que todos possam ter acesso à aprendizagem ao longo da vida; ii) a adoção de um 

modelo de ensino superior em três ciclos; iii) a transição de um modelo baseado na 

transmissão de conhecimentos para um modelo baseado no desenvolvimento de 

competências; iv) a adoção do sistema europeu de transferência e acumulação de 

créditos ECTS, baseado no trabalho do estudante, que desempenha neste processo um 

papel central.  
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A implementação do Processo de Bolonha teve, assim, em Portugal, um impacto 

global na reestruturação de todos os cursos do Ensino Superior e, especialmente, na 

criação dos novos cursos de Formação de Professores, sujeitos a profundas reformas 

legislativas, corporizadas no Decreto-Lei nº 43/2005, de 22 de fevereiro, que aprova o 

Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência na Educação Pré-Escolar e 

nos Ensinos Básicos e Secundários. 

 

Metodologia 

Atendendo à natureza deste estudo, o objeto de análise, sujeito a uma análise 

documental, foi constituído pela análise dos Relatórios de Concretização do Processo e 

Bolonha, tornados obrigatórios pelo Decreto-Lei nº 107/2008, de 25 de junho, mas 

apenas analisados nos cursos de Formação de Professores das ESE. 

Os Relatórios de Concretização do Processo e Bolonha cumprem o requisito legal 

disposto no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei 

n.°107/2008, de 25 de junho, de que resulta a seguinte redação:  

“2 — Ao título IV do decreto-lei n.º 74/2006, de 24 de Março, é aditado um 

capítulo V, com a epígrafe «Concretização do Processo de Bolonha», integrado por um 

Artigo 66.º-A”, que define, no n.º 1, a necessidade de os estabelecimentos de ensino 

superior elaborarem “anualmente, um relatório acerca da concretização dos objectivos 

do Processo de Bolonha” (Decreto-Lei n.º 107/2008). 

Por outro lado, e ainda segundo o mesmo enquadramento legal, passou a estar 

regulamentada a necessidade das Instituições de Ensino Superior (IES) acompanharem a 

implementação do Processo de Bolonha ao longo do tempo, através da publicação de 

um relatório anual que evidenciasse as estratégias prosseguidas, as metodologias 

aplicadas, os métodos de trabalho desenvolvidos, com a dupla finalidade de aprofundar 

a concretização efetiva deste processo e de transmitir as experiências a outras 

instituições. Neste contexto, o n.º 7 do mesmo Decreto-Lei refere que “o relatório é 

elaborado para os anos lectivos de 2006-2007 a 2010-2011, inclusive, e é publicado no 

sítio da Internet do estabelecimento de ensino até 31 de Dezembro seguinte ao término 

do ano lectivo a que se reporta” (Decreto-Lei n.º 107/2008). 

Definido o corpus de análise, e partindo do pressuposto de que todas as IES 

teriam cumprido essa exigência legal e que, consequentemente, elaboraram e tornaram 
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públicos nas suas páginas Web os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, 

o primeiro objetivo foi procurar os documentos nas respetivas páginas das IES 

politécnico, que onde são oferecidos cursos de Formação de Professores. 

Numa primeira análise, verificou-se que, no panorama nacional, são treze as IES 

politécnico que possuem cursos de Formação de Professores, encontrando-se todos 

estruturados segundo o novo modelo definido para esta formação, em função do 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março que, no sentido da 

construção de um Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES), define que a meta 

nacional é que “no ano letivo 2009/2010 todos os ciclos de estudos estejam organizados 

de acordo com o novo modelo”.  

Iniciada a pesquisa dos referidos documentos em cada uma das IES em análise, 

foi verificado que muitos não se encontravam disponíveis para livre acesso nas páginas 

Web das IES. A primeira dificuldade surgiu assim desta constatação, o que dificultou a 

pesquisa inicial, obrigando a que os relatórios tivessem de ser pedidos 

institucionalmente via correio eletrónio para as direções/presidência da IES em causa, 

tendo havido uma instituição recusou formalmente o pedido por escrito. 

O processo de recolha dos documentos foi assim difícil e os documentos 

encontrados apresentaram algumas disparidades quer na forma, quer no conteúdo 

(Saint-George, 1997) e mesmo na organização do discurso (Quivy & Campenhoudt, 

2003), o que sustenta a ideia apresentada de que “quem trabalha com documentos deve 

superar alguns obstáculos (…) é impossível transformar um documento, é preciso 

aceitá-lo tal como ele se apresenta, às vezes, tão incompleto, parcial ou impreciso” (Sá-

Silva et al, 2009: 8). 

Os documentos encontrados foram sujeitos a uma análise documental, categorial e 

de conteúdo. Este método de análise de âmbito paradigma qualitativo, possui nas  

Ciências Sociais e Humanas (Bogdan & Biklen, 2010; Denzin & Lincoln, 2006), um 

campo de investigação com domínio próprio (Fernandes, 1991). Este procedimento 

metodológico permite a realização de uma investigação descritiva, cuja ênfase se centra 

mais no processo do que nos resultados. Os dados recolhidos são expressos em forma de 

palavras e frases e os resultados da investigação apoiam-se em citações fidedignas 

aferidas com base nos dados fornecidos pelos documentos originais (Bogdan & Biklen, 

2010; Campos, 2009). 
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Na perspetiva de Bardin (2007), os documentos selecionados, tiveram em conta as 

regras da homogeneidade, uma vez que obedecem a critérios de escolha objetivos, as 

regras da pertinência por se adequarem aos objetivos que originaram a análise, bem 

como as regras da representatividade, por serem suficientemente representativos da 

realidade factual que se pretendeu estudar. Nos documentos recolhidos para a 

investigação, procurou-se assegurar ainda o princípio da credibilidade (Quivy & 

Campenhoudt, 2003) porque o objeto de análise foi constituído por fontes primárias, os 

Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha nas IES, tendo-se procurado seguir 

com rigor e exatidão as informações veiculadas pelos mesmos.  

No momento que se definiu como sendo de exploração de material, procedeu-se à 

leitura do objeto de análise central da investigação — os Relatórios de Concretização do 

Processo de Bolonha, agrupando-se a informação em categorias. É a designada “fase da 

codificação” (Bardin, 2007: 97), momento em que os dados brutos são transformados 

em dados organizados “de forma lógica, coerente e sucinta” (Pacheco, 1995 citado por 

Campos, 2009: 72). Para Bardin (2007: 98), a unidade de registo é “uma unidade de 

significação a codificar e corresponde ao seguimento de conteúdo a considerar como 

unidade de base, visando a categorização”. Na ótica de Flores (1994) a codificação é o 

processo físico através do qual se realiza a categorização, sendo os códigos 

representativos das categorias representados em números ou abreviaturas de palavras 

dos respetivos nome das categorias. Ainda na perspetiva do mesmo autor, as categorias 

podem ser definidas a priori de acordo com as questões da investigação ou a posteriori 

de acordo com os dados obtidos, enquadrando-se este último procedimento em uma 

análise de natureza interpretativa.  

No caso deste estudo, privilegiou-se a categorização das unidades 

temáticas/semânticas, uma vez que o interesse dos investigadores se situou ao nível da 

interpretação geral do conteúdo, tendo em conta as diferentes temáticas abordadas, mais 

do que o nível da análise sintática e, consequentemente, da existência e/ou repetição de 

uma determinada palavra. A definição das categorias foi realizada através das 

abreviaturas de palavras e a sua definição foi realizada a posteriori, uma vez que 

resultou da análise interpretativa dos investigadores. 

 

 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2668



Objetivos 

Tendo em conta as transformações ocorridas na formação dos futuros professores, 

foi objetivo dos investigadores analisar as implicações do Processo de Bolonha na 

Formação de Professores existentes nas Escolas Superiores de Educação públicas 

portuguesas; aferir como foram operacionalizadas as mudanças nos domínios político e 

administrativo que as legislou no contexto nacional; e, ainda, observar o modo como as 

Instituições de Ensino Superior as materializaram e operacionalizaram, procurando 

perceber, através da análise os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha 

produzidos pelas Escolas Superiores de Educação, os efeitos destas modificações nos 

cursos de Formação de Professores e, consequentemente, no exercício futuro da 

profissão docente em Portugal. 

 

Amostra 

Das treze IES politécnico que possuem cursos de Formação de Professores, foi 

possível aceder a doze IES e analisar, inicialmente, 30 relatórios de Concretização do 

Processo de Bolonha e, numa segunda fase, cuja análise incidiu apenas sobre os 

documentos das formação de professores, foram sujeitos a análise 14 relatórios relativos 

a oito IES. 

 

Procedimentos 

O estudo organizou-se em três fases. Na primeira fase, partiu-se da análise do 

requisito legal expresso pelo Decreto-Lei n.º 107/2008 de 25 de junho — Artigo 66.º-A 

que, definindo a obrigatoriedade das IES elaborarem, anualmente, um Relatório de 

Concretização do Processo de Bolonha, é explícito acerca da informação que 

genericamente deve ser considerada na elaboração dos mesmos, tendo-se criado a 

Matriz Geral 1 com as Categorias definidas pela Lei (anexo 1). A segunda fase resultou 

do aprofundamento da leitura dos documentos em análise, tendo-se encontrado  novas 

informações que, no seguimento dos pressupostos do Processo de Bolonha, se 

revelaram, na perspetiva dos investigadores, de interesse para o estudo. Essa 

constatação levou à criação de uma nova matriz – a Matriz Geral 2 (anexo 2), que 

resultou numa segunda fase de análise, apenas destinada à apresentação destas “novas 

categorias”, as quais são designadas de C (Categorias) seguidas do número sequencial, à 
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semelhança do modo como foram operacionalizadas as categorias da matriz anterior. 

Finalmente, e atendo a análise do curso de Formação de Professores é indubitavelmente 

o cerne desta investigação, foi objetivo desta fase analisar apenas os relatórios das IES 

politécnico que, nos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, tratam 

explicitamente dos cursos de Formação de Professores.  

Partindo do exposto no enquadramento legal foram então definidas as primeiras 

seis categorias e cinco subcategorias que, agrupadas em uma matriz, constituíram a 

primeira fase de análise. Assim, a definição de categorias contantes na matriz 

apresentada, designada de Categorias definidas pela Lei (CdL), resultou em seis 

categorias e cinco subcategorias, e baseou-se no enquadramento legal que determinou a 

obrigatoriedade de produção dos relatórios (anexo 1). 

A segunda matriz de análise, da inteira responsabilidade dos investigadores, 

define duas grandes categorias, C1 e C2, as quais se subdividem sequencialmente pelas 

letras do alfabeto (C1a, C1b ou C2a, C2b), até se esgotarem todas as informações 

consideradas relevantes para o objeto de estudo. Nesta nova matriz de análise as 

informações foram apenas abordadas em relação às categorias definidas não havendo a 

preocupação de as organizar por IES (anexo 2). 

Finalmente, sendo a análise do curso de Formação de Professores o cerne desta 

investigação, foi objetivo deste ponto analisar apenas os relatórios das IES politécnico 

que, nos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, tratam explicitamente 

dos cursos de Formação de Professores.  

Nessa sequência, e como foi referido, o corpus em análise, inicialmente composto 

por 30 relatórios, é agora constituído por 14 documentos que emitiram Relatórios de 

Concretização do Processo de Bolonha, especificamente das suas ESE, o que permitiu 

obter uma perspetiva mais aprofundada de como se processou a criação dos novos 

cursos de Formação de Professores nas IES politécnico portuguesas.  

Deve acrescentar-se que seis dos relatórios que agora constituem este corpus de 

análise nuclear são recorrentes, uma vez que de trata dos mesmos documentos 

analisados nas Matrizes Gerais 1 e 2, visto que algumas das IES apenas publicaram 

Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha das suas Unidades Orgânicas. 

Neste caso, e por serem aqueles que especialmente interessam ao âmbito desta 

investigação, observaram-se apenas os documentos das ESE que possuem cursos de 
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Formação de Professores. Contudo, na análise realizada para a definição das Matrizes 

Gerais 1 e 2 houve a preocupação de, deliberadamente, se omitirem especificamente as 

referências a esses cursos nas respetivas instituições. Nessa sequência, neste novo 

procedimento metodológico que resume a centralidade do estudo desta investigação é 

possível “revisitar” os documentos com o mesmo olhar atento, mas agora focando 

apenas a atenção no objeto central do estudo: a Formação de Professores à luz do 

paradigma de Bolonha.  

Nesta análise, retoma-se o procedimento adotado para a análise da Matriz Geral 1, 

tratando cada IES individualmente por se pretender fazer uma análise o mais exaustiva 

possível. Metodologicamente neste ponto, e como foi oportunamente referido na 

explicitação dos procedimentos metodológicos, foram inicialmente analisados os 1º 

ciclos de estudos – Curso de Educação Básica (CEB), seguidos da análise dos cursos de 

2º ciclo existentes na diferente IES analisadas nos seguintes domínios de especialização 

Mestrado 1 (M1) — Educação Pré-Escolar; Mestrado 2 (M2) — Ensino do 1º ciclo do 

Ensino Básico; Mestrado 3 (M3) — Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do 

Ensino Básico; Mestrado 4 (M4) — Ensino do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico, conforme 

os casos. 

No sentido de clarificar a análise, elaborou-se em tabela uma síntese para cada 

IES, a qual apresentou, numa perspetiva quantitativa, não só a repartição das horas de 

cada plano curricular observado (horas totais, horas descritas e horas omissas), mas 

também a sua distribuição pelas diferentes tipologias: T= ensino Teórico, TP= ensino 

Teórico-Prático, PL= Prática Laboratorial, OT= Orientação Tutorial, TC= Trabalho de 

Campo, S= Seminário, E= Estágio, O= Outras e P= Prática. O título meramente 

exemplificativo, ilustra-se, no anexo 3, o procedimento adotado, e a informação 

veiculada pelos diferentes planos de estudos dos cursos na área da Formação de 

professores de uma das IES analisadas. 

 

Conclusões 

Pelo que ficou exposto, procurou compreender-se, através da análise dos 

documentos centrais desta investigação ― os Relatórios de Concretização do Processo 

de Bolonha, a dinâmica de operacionalização dos pressupostos de Bolonha nas IES 

politécnico que oferecem Formação de Professores, procurando avaliar o seu impacte 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2671



efetivo nesta formação e aferir as principais mudanças operadas, agilizadas e 

efetivamente concretizadas. Procurou-se, em suma, perceber como mudou a Formação 

de Professores no contexto de Ensino Superior Português e de que modo foi efetivada 

essa mudança nas ESE, no sentido de se avaliar o cumprimento dos requisitos legais 

exigidos para esta “nova” formação. 

A primeira observação geral prendeu-se como a rápida adequação dos cursos de 

ensino superior no contexto português. Como foi referido, o elevado número de 

propostas submetidas para a adequação de cursos tem sido compreendida como um 

indício de superficialidade nas mesmas, sobretudo devido ao escasso tempo dado às IES 

para a sua apresentação, pela tutela.  

No que concerne especificamente à Formação de Professores, e apesar do 

Processo de Bolonha ter sido iniciado em 1999, não houve até 2004 iniciativas 

governamentais dirigidas especificamente à sua concretização. O processo de transição 

foi especialmente difícil, porque contrariamente à maioria dos cursos que sofreram 

apenas processos de adequação dos seus ciclos de estudos ao paradigma de Bolonha, no 

caso dos curso da Formação de Professores houve a necessidade de se criarem cursos de 

raiz que substituíram integralmente os cursos até então vigentes no ensino superior 

português. Para além disso, a desinformação generalizada, a par da tardia promulgação 

de legislação específica em relação à matéria, o que só viria a acontecer em 2007 

através do decreto-Lei 43/2007, de 22 de fevereiro, originou apreensão no seio das IES 

que possuíam cursos de Formação de Professores e a posterior adequação apressada dos 

cursos a Bolonha (Amaral, 2005; Ehrensperger, 2009). 

Esta realidade, aliada às profundas transformações ocorridas em Portugal ao nível 

da Formação de Professores em geral, trouxe naturalmente críticas acérrimas de ordem 

diversa e algum ceticismo por parte de alguns, professores, investigadores e mesmo 

estudantes (Cachapuz, 2009; Oliveira & Holand, 2008; Ceia, 2007), alegando uma 

profunda desconfiança em relação às formações nascidas do Processo de Bolonha, onde 

a Formação de Professores se alterou substancialmente, não obstante se ter aumentado o 

nível académico para o 2º ciclo (equivalente ao mestrado).  

A medida legislativa que está subjacente a esta nova formação não deixa, por isso, 

de ser olhada com alguma desconfiança, sobretudo por alguns professores desses níveis 

de ensino, já no ativo, uma vez que dela emerge a figura de um novo perfil de professor 
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que pode estar habilitado para lecionar, por exemplo, no 1º ciclo do Ensino Básico e nas 

áreas de docência definidas pelo enquadramento legal do 2º ciclo do Ensino Básico 

(Português, Matemática, História/Geografia e Ciências da Natureza, se optar pelo 

mestrado profissionalizante do domínio 4 (M4), o que, na perspetiva de vários 

investigadores, é bastante discutível e criticável (Ceia, 2007; Cachapuz, 2009; Reis & 

Camacho, 2009). 

Na perspetiva de Ceia (2007), este novo quadro de domínios generalistas das 

habilitações profissionais para a docência é uma completa novidade para as IES, que 

tiveram de rapidamente adequar-se a um tipo de formação para o qual não estavam 

preparadas, sendo preocupante, segundo o autor, o facto de esta nova formação não 

encontrar relação com as reformas ocorridas no ensino superior no âmbito do Processo 

de Bolonha, não sendo, por isso, compatível com os grupos monodisciplinares definidos 

pelo Decreto-Lei n.°27/2006, de 10 de fevereiro.  

Também os docentes atuais da(s) área(s) consideram que estes “novos” 

professores não ficam devidamente preparados para o exercício da profissão. Por sua 

vez, também os professores cooperantes que acompanham estes jovens formandos nas 

escolas durante a sua Prática de Ensino Superior (PES) consideram que estes novos 

professores não ficam devidamente preparados para o exercício da profissão, existindo 

consequentemente alguma desconfiança em relação à nova Formação de Professores 

(Sousa, 2009). 

Existe, no seio das próprias IES formadoras algum desconforto no que concerne 

sobretudo à diminuição substancial da PES, o que foi confirmado pela análise dos 

planos curriculares das formações de 2º ciclo concretizadas neste estudo. De facto, as 

instituições, obrigadas ao cumprimento da exigência legislativa trazida pelo Decreto-Lei 

43/2007, de 22 de fevereiro, foram obrigadas a reduzir a PES para um semestre em cada 

um dos níveis de ensino, o que representa, indubitavelmente, uma grande perda ao nível 

do contacto dos estudantes com a prática pedagógica nas escolas, e resulta numa 

diminuição de aquisição de aprendizagens no contexto da sala de aula, dando-se por isso 

menos relevância ao paradigma do aprender-fazendo, preconizado por Bolonha. De 

facto, nesta nova formação, o estudante, futuro professor, possui menor contacto com a 

realidade educativa efetiva, uma vez que, para além de o estágio (atual PES) estar 
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substancialmente reduzido nos planos de estudos dos diferentes mestrados, fruto da 

diretriz legal supracitada,  

Apesar disso alguns autores defendem que “esta mobilidade permite aos 

professores acompanhar os alunos por um maior período de tempo e flexibiliza a gestão 

dos recursos humanos e as trajetórias profissionais” (Ferreira & Mota (2009, p. 81), um 

modelo que é aliás seguido em muitos países, sobretudo do norte da Europa, com 

resultados muito positivos (de que são exemplo a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, 

entre outros). Não obstante existirem posições mais otimistas, fica indubitavelmente a 

ideia de que, ao nível da Formação de Professores, houve de facto pouca ponderação e 

um frágil amadurecimento entre o que foi e o que podia, efetivamente, ter sido feito, 

resultante da urgência de se copiarem os modelos europeus para o EEES, descurando a 

especificidade e a realidade da política educativa nacional.  

As políticas de harmonização da formação das IES, e naturalmente da Formação 

de Professores, devem, acima de tudo, respeitar o pluralismo dos percursos europeus de 

formação porque “a Europa é muito mais diferença do que unidade. Acabar com essa 

diferenciação é deseuropeizar a Europa” (Alarcão, 2007, p. 51), pelo que embora o 

objetivo seja fazer convergir e harmonizar os graus de ensino superior, não se pode 

colocar em causa a pluralidade de cada formação (Cachapuz, 2009). Nesse sentido, a 

formação inicial e contínua de professores deve ser articulada numa lógica de 

aprendizagem ao longo da vida. Tal implica um planeamento estratégico de longo 

prazo, muitas vezes inexistente nas políticas de formação atuais. A concretização de 

políticas de Formação de Professores implica novos papéis para a escola, as IES, e, 

naturalmente, para os professores. Por isso,  

“de um modo geral, as mudanças até agora conseguidas com a implementação do 

Processo de Bolonha são sobretudo de ordem formal (estrutura de graus e número de 

ECTS). Por resolver estão, ainda, as questões substantivas relativas a mudanças de 

ordem pedagógica sobretudo nas metodologias de ensino e de aprendizagem, perfis de 

competências e produtos das aprendizagens (learning outcomes) A adoção do sistema 

ECTS pressupõe uma clara definição prévia (descritores das aprendizagens) de saberes 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) que se espera os estudantes adquiram no 

quadro de um novo paradigma de ensino centrado no aluno (…). Por isso mesmo, o seu 
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cálculo deve ser feito em função da carga de trabalho global do aluno e não nas horas de 

contacto.” (Cachapuz, 2009, p. 114) 

Na perspetiva deste investigador, o trajeto realizado foi inverso, atendendo-se 

mais à vertente política institucional (com a urgência de definição da estrutura de graus 

e dos ECTS), os quais não foram muitas vezes devidamente definidos, como se 

constatou ao longo do estudo, e descurando as necessárias implicações dessa atitude ao 

nível do desenvolvimento curricular, uma constatação também evidente na análise 

concretizada, nomeadamente pela clara desvalorização das horas de OT por oposição à 

sobrevalorização das horas de TP nos planos de estudos, bem como pela aleatória 

distribuição do trabalho autónomo do estudante, o que reflete que, não obstante a 

incrementação de todos os pressupostos teóricos do Processo de Bolonha e das 

inúmeras alterações formais por ele introduzidas no ensino superior europeu e no ensino 

superior português em particular, muito pouco mudou efetivamente na prática de 

ensino. 

Outra das constatações evidentes teve a ver com a mobilidade dos estudantes no 

espaço europeu. Nesse sentido, refere-se explicitamente a Declaração da Sorbonne 

(1998), um dos documentos pioneiros daquele que viria a ser designado de Processo de 

Bolonha, segundo a qual se manifestaram um conjunto de intenções, de que são 

exemplo a ideia de formação ao longo da vida, da cooperação e da mobilidade, da 

comparabilidade, da equivalência e da harmonização dos sistemas educativos, da 

flexibilidade do sistema de créditos ECTS e de semestres. Contudo, e contrariando não 

só o previsto pela determinação supranacional expressa nesse documento, mas também 

o previsto na legislação nacional determinada pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de 

março que define explicitamente a organização dos ciclos de estudos em semestres, 

verificou-se na análise dos planos de estudos do CEB e dos cursos de 2º ciclo da 

Formação de Professores a existência de Unidade Curriculares de tipologia anual, o que, 

sendo inexplicável do ponto de vista legislativo, pode dificultar a efetiva mobilidade dos 

estudantes.  

Este estudo permitiu constatar que o Processo de Bolonha introduziu 

modificações nas IES, mostrando que foi feito um esforço pelo Governo português para 

enquadrar as diretrizes emanadas da EU decorrentes do Processo de Bolonha na 

legislação nacional, criada especificamente para o efeito. Percebeu-se ainda que houve 
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um grande esforço de operacionalização por parte das IES e, naquilo que aqui é 

relevante, por parte das ESE que, concretamente ao nível da Formação de Professores, 

tratando-se de um processo inteiramente novo, legislado tardiamente e efetivado com 

demasiada rapidez, fizeram o possível para que a base legislativa fosse cumprida, ainda 

que por vezes se tenham detetado incongruências na análise dos documentos centrais 

deste estudo: os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, as Leis nacionais 

que legislaram a Formação de Professores em Portugal e, naturalmente, os próprios 

planos de estudo dessas formações. Incoerências que, contudo, no entender dos 

investigadores, pesam mais do lado da tutela que demonstrou demasiada permissividade 

na aceitação das propostas recebidas, do que do lado das IES, que mais não fizerem do 

que tentar cumprir o estipulado legalmente num tempo que se sabe foi demasiado curto 

para a necessária maturação do processo.  

O impacto das mudanças na Formação de Professores em Portugal foi profundo e 

dada a inerente juventude do processo, muita coisa terá eventualmente de ser repensada 

nesta formação, em prol do exercício de um ensino de qualidade, a iniciar-se nas 

próprias IES.  
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Anexos 

 

Anexo 1 — Explicitação das categorias da Matriz Geral 1: Categorias definidas 
pela Lei (CdL)  

Fonte: Elaborado pelos investigadores 
 

CdL1 – Elaboração e publicação dos 

relatórios 
 

CdL2 – Mudanças pedagógicas 

operadas 

CdL2a 
Desenvolvimento de competências dos 

estudantes/ECTS 

CdL 2b 
Aprendizagem autónoma/desenvolvimento de 

competências transversais 

CdL3 – Indicadores de progresso das 

mudanças realizadas 
 

CdL4 –Indicadores objetivos 

(n.º de horas de contacto/outras/horas 

globais) 

 

CdL5 – Medidas de apoio 

CdL5a 
Medidas de apoio à promoção do sucesso 

escolar 

CdL5b 
Medidas de apoio ao desenvolvimento de 

competências extracurriculares 

CdL5c Medidas de estímulo à inserção na vida ativa 

CdL6 – Instrumentos institucionais de 

monotorização (inquéritos a estudantes 

e docentes) 
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Anexo 2 — Apresentação das categorias da Matriz Geral 2 — categorias e 
subcategorias definidas pelo investigador (C) 

Fonte: Elaborado pelos investigadores 
 

Categorias Subcategorias  

C1 

 Metodologia de Concretização do Processo de Bolonha 

C1a Medidas de adequação ao Processo de Bolonha 

C1b Definição de perfis dos alunos 

C1c Suplemento ao Diploma 

C1d Estudante a tempo parcial 

C1e 
Regime de ingresso dos alunos (maiores de 23 anos e concursos 

especiais) 

C1f Elaboração de regulamentos diversos 

C1g 
Parcerias, projetos e avaliações de entidades externas nacionais e 

internacionais/Sistema de Garantia da Qualidade 

C2 

 
Concretização de medidas pedagógicas e de ensino e 

aprendizagem 

C2a Mobilidade de professores/alunos (outgoing – incoming) 

C2b Aprendizagem ao longo da vida/Programas e formação contínua 

C2c Formação/atualização pedagógica de docentes 

C2d Envolvimento/Formação de estudantes no Processo de Bolonha 

C2e Estruturas, recursos pedagógicos e medidas de apoio a estudantes 

 

Anexo 3 — Análise comparativa do número e tipologia de horas do CEB e M3 da 
ESSE – Instituto Politécnico de Castelo Branco (tabela exemplificativa do 

procedimento adotado na análise do corpus nuclear)  
Fonte: Elaborado pelos investigadores 

 

ESE-

IPCB 
T TP PL OT TC S E O P 

Créditos 

ECTS 

em DR 

Horas  

do 

Curso  

em 

DR 

Horas 

descrita

s no 

plano 

de 

estudos 

Horas 

omissa

s 

Autonom

ia 

do 

estudante 

1º ano 210 
       

270 
150 96 8 0 0 0 0 60 1620 734 -886 -55% 

2º ano 175 425 60 113 8 0 0 0 0 60 1620 781 -839 -52% 

3º ano 85 270 20 16 35 0 0 0 0 60 1620 426 - 1194 -74% 

CEB  470 965 230 225 51 0 0 0 0 180 4860 1941 -2919 -60% 

M3  40 200 0 286 45 150 450 0 0 90 2430 1171 -1259 -52% 

CEB+M3 510 1165 230 511 96 150 450 0 0 270 7290 3112 -4178 -57% 
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RESUMO: A Europa da educação e da formação assume-se hoje como uma realidade 

incontornável, já não é possível neste conceito europeísta que os países vivam fechados 

sobre si mesmos, com regras próprias e diferentes entre si. Esta premissa sendo verdadeira 

para a sociedade em geral, assume particular importância no domínio da Educação. 

A implementação do Processo de Bolonha implica incontestáveis alterações e 

reorganizações para que a uniformização tão desejada por todos os envolvidos se 

intensifique. Os estados membros signatários viram-se na obrigação de reestruturar tanto os 

seus sistemas de ensino como a sua formação de professores procurando sempre formar 

melhores profissionais perante uma sociedade cada vez mais qualificada e competitiva.  

O objetivo desta comunicação é estabelecer uma visão comparativa entre os sistemas de 

ensino e os cursos de formação de professores, da educação pré-escolar ao 2º CEB, dos 

estados membros da União Europeia procurando aferir se as diretrizes preconizadas para a 

formação de professores pelo processo de Bolonha foram efetivamente tidas em conta na 

reestruturação dessa formação. Metodologicamente será realizada uma análise documental 

de diferentes documentos oficiais de cada país.  

 

 

Introdução 

A 25 de maio de 1998, os ministros responsáveis pelo ensino superior de França, 

Alemanha, Reino-Unido e Itália reúnem-se na Sorbonne que comemora o seu 800º 

aniversário para elaborarem uma declaração comum tendo como objetivo uniformizar o 

sistema europeu do ensino superior (Cedies, 2004). 

Os sucessivos encontros do Processo de Bolonha (PB) pretendem criar as 

condições necessárias para fazer da União Europeia “l’économie de la connaissance la 

plus compétitive et la plus dynamique du monde capable d’une croissance économique 

durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une 

plus grande cohésion sociale” (Bertoncini & Wisnia-Weill, 2007, p.10). Ao aumentar a 

competitividade do EEES (Espaço Europeu do Ensino Superior) também se pretende 

promover a mobilidade e por conseguinte a empregabilidade na Europa. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2682

mailto:florbelarod@gmail.com


Para que este objetivo seja atingido, os estados membros sentem-se forçados a 

reestruturarem os cursos superiores. Em relação à formação de professores, cabe às 

instituições europeias e nacionais trabalharem em conjunto para atingir um mesmo 

objetivo, adequar esta formação “e criar as oportunidades e disponibilizar os recursos 

que permitam melhorar a qualidade do seu desempenho” (Ministério da Educação, 

2008, p.14) para que os alunos, produto desta formação, recebam as ferramentas 

necessárias para se tornarem cidadãos altamente qualificados e competitivos neste 

mundo global.  

 
Metodologia 

Atendendo ao tipo de investigação pretendida, optou-se por um estudo 

exploratório. 
 

Objetivos 

O presente estudo analisa documentos oficiais de cada país que permitam 

estabelecer uma visão comparativa entre os cursos de formação de professores, da 

educação pré-escolar ao 2º CEB, dos estados membros da União Europeia (UE 27) 

procurando aferir se as diretrizes preconizadas para a formação de professores pelo 

Processo de Bolonha foram efetivamente tidas em conta na reestruturação dessa 

formação. 

 

Amostra 

Dos signatários da DB, destacam-se neste estudo os 27 estados membros da União 

Europeia (UE 27) porque a ligação interna entre estes países é mais predominante, a 

ligação económica prevalece há mais tempo e pode influenciar a vertente educativa. 

 

Resultados 

A estrutura do espaço educativo comum europeu fica aquém das expectativas pois 

a União Europeia construiu-se em torno de uma economia comum e não de uma 

educação. A formação de professores tenta timidamente integrar-se no mundo europeu 

em torno do PB, continuando os estados membros a adotar modelos de formação 

diferentes porque estão em concordância com o passado educativo de cada um embora 

tentando perspetivar um futuro comum aos 27 sendo que persistem algumas 

dificuldades. 

Numa abordagem comparativa do ponto de vista geral em relação aos Estados 

Membros signatários da Declaração de Bolonha, verifica-se um esforço gradual no 
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sentido de uniformizar as formações do espaço europeu, destacando-se os seguintes 

aspetos: 

- A formação de professores obedece a um novo diploma de estudos, ao mestrado 

compete a responsabilidade de habilitar os estudantes para a docência. 

- O modelo de formação em simultâneo é mais presente. 

- A universidade passa a ter um papel mais importante. 

- O controlo do estado presente na formação, ou através dos exames realizados ou 

pela colocação de professores. 

- A aproximação do ensino primário e do ensino secundário inferior nos diversos 

sistemas educativos tem repercussões no que respeita a coerência na formação de 

professores do respetivo ciclo de ensino (Schleicher, 2012). 

A declaração de Bolonha exige um aumento de qualidade na qualificação 

profissional dos docentes prolongando os anos de estudos dos cursos. Assim sendo, a 

formação académica de professores sofre uma reorganização de conteúdos tendo em 

vista um aperfeiçoamento da qualidade dos estudos e da formação de docentes europeus 

(Baillat, Niclot & Ulma, 2010). 

A qualidade da formação de professores tem vindo a aumentar, exige-se mais 

formação, impõem-se diplomas mais elevados e prevê-se uma continuidade gradual 

desta política. Tal política implica que esta formação tenha mais prestígio o que, por sua 

vez, deveria atrair mais candidatos à profissão. No entanto, em alguns países a 

atratividade da profissão é cada vez menor devido às condições de trabalho 

desfavoráveis e à falta de estabilidade na carreira docente.  

Se alguns países têm excesso de estudantes nos cursos via ensino também existem 

países em que o caso contrário acontece. Estas situações podem implicar uma redução 

importante de estudantes neste ramo o que, por sua vez, provoca uma escassez de 

professores nos sistemas educativos de alguns países, tal como a Bélgica.  

A profissão deve ser valorizada para se manterem na vida ativa do ministério da 

educação. O ponto forte da Europa reside no investimento da formação porque é, sem 

dúvida, a única ferramenta que permite que se torne competitiva e pode impulsioná-la 

ao mais alto nível das economias emergentes, caso contrário está condenada a um 

declínio económico. 

Os pontos essenciais dos números chave da educação na Europa 2012 realçam que 

as sucessivas reformas pretendem oferecer uma educação de base para todos, um 

aumento global da qualidade do ensino na Europa, os investimentos permanecem 
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inalterados em alguns países no entanto outros devido à crise económica reduzem-nos, 

aposta-se numa melhor formação mas também se prevê uma escassez de professores em 

alguns países e constata-se um aumento de jovens qualificados, no setor terciário, como 

também de jovens com qualificações excessivas em relação à função que desempenham 

(Eurydice, 2012).  

A formação de professores deve adaptar-se a novas realidades, por exemplo um 

acontecimento relevante e com um impacto bastante importante é o facto de os alunos 

passarem cada vez mais tempo na escola, praticamente um terço das suas vidas se 

associa ao sistema educativo. Nunca antes este fenómeno tinha sucedido, esta nova 

realidade lança um novo desafio para os docentes: devem agora estimular os alunos 

constantemente ao longo da vida devido às exigências e readaptações obrigatórias que a 

sociedade e o mercado de trabalho implicam. Passou-se de uma escola da aprendizagem 

passiva para uma escola de competências, logo este facto também implica mudanças na 

própria formação de docentes.  

O papel dos docentes é diferente do de outrora, a sua função vai para além da sala 

de aula e da escola envolvente, ele deve acompanhar as transformações sociais, 

económicas e científicas que caraterizam a sociedade atual. O professor deve reunir, de 

modo equilibrado, qualidades éticas, morais, intelectuais, científicas, pessoais, 

interpessoais e afetivas de modo a permitir, numa sociedade em plena transformações 

sociais, que o professor seja um recurso indispensável no equilíbrio emocional dos 

alunos. 

Para poder responder a estes desafios, a tendência geral da formação nos estados 

membros da UE27 signatários do PB é de alongar a formação inicial dos professores. 

Alguns países procederam a uma alteração radical em relação à estrutura e ao nível de 

qualificação dos cursos da formação de professores pois substituíram a formação 

profissional até agora suficiente para se tornar professor por uma formação 

universitária, em universidades ou instituições de ensino superior equivalentes.  

No entanto, verifica-se que ainda nem todos os estados membros procederam a 

adoção de cursos de nível superior para formar os educadores que lecionam no CITE 0 

(Classificação Internacional Tipo da Educação), na educação pré-escolar, como também 

ainda nem todos apontam um mestrado como obrigatório para se tornar professor do 

CITE 1, equivalente ao 1º e 2º CEB do ensino básico português. 

O nível de qualificação, que os estudantes devem alcançar para responder às 

necessidades exigidas da formação de professores, ainda varia de estado membro para 
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estado membro. A uniformização ainda não está totalmente implementada embora se 

tenha verificado um aumento do requisito mínimo exigido para se habilitar para a 

docência (Eurydice, 2009).  

Para lecionar na educação pré-escolar persistem muitas divergências a nível da 

formação nos diversos estados membros porque, para uns, é necessário apenas um curso 

profissional de quatro anos de nível CITE 3, para outros, exige-se um diploma do 

ensino superior de dois anos, de nível CITE 4 e para a maioria impõe-se a obtenção de 

um diploma de três ou quatro anos do ensino superior no entanto, também já aparecem 

alguns países que obrigam à obtenção de um mestrado para poder ensinar neste nível de 

ensino (França e Portugal).  

A maioria dos estados membros, em número equivalentes, exige uma licenciatura 

ou um mestrado sendo que em alguns estados membros ainda é possível ser educador 

apenas com um curso profissional (Alemanha, Áustria, Eslováquia, Irlanda, Malta e 

República Checa), de referir que alguns destes já introduziram outras possibilidades de 

nível superior para a formação de educador mas sem renunciar as que já existiam antes 

do PB. 

Para lecionar no CITE 1, 1º e 2º CEB, a maioria dos estados membros exige um 

diploma equivalente a três ou quatro anos do ensino superior, sendo que a grande 

tendência é a adoção do mestrado para se habilitar para a docência deste nível de ensino 

(Eurydice, 2012). O professor do CITE 1 exige uma formação universitária ou 

equivalente em instituições de ensino superior, sendo que o mínimo exigido pelos 

estados membros, UE 27, é a licenciatura e a grande maioria aponta para um mestrado 

tal como a Alemanha, a França, a Finlândia, Portugal, a República Checa, a Estónia, a 

Eslovénia e a Eslováquia. Tal como sucede com a formação de professores da educação 

pré-escolar, também a duração da formação de professores do 1º e 2º CEB tem 

aumentado implicando o aumento do diploma exigido para exercer na profissão 

(Eurydice, 2009).  

Salienta-se que seis países (A Escócia, o Luxemburgo, a Polónia, a Roménia, 

França e Portugal) possibilitam que a mesma formação permita aos recém-formados que 

lecionem tanto no CITE 0 como no CITE 1, ou seja na educação pré-escolar e no 1º e 2º 

CEB. A Escócia, o Luxemburgo, a Polónia, a Roménia permitem que tal aconteça 

apenas com aprovação de uma licenciatura enquanto os outros dois: França e Portugal 

exigem a obtenção de um mestrado. Salienta-se ainda que Portugal é um dos países em 

que a obtenção de um mestrado permite a formação para dois níveis de ensino, na 
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subdivisão particular: educação pré-escolar e ensino do 1º CEB ou ensino do 1º e 2º 

CEB (Ciclo do Ensino Básico).  

Pode-se concluir que os estados membros, UE 27, não atribuem a mesma 

importância à formação do educador e à do professor do professor do CITE 1, 1º e 2º 

CEB porque se a formação não universitária permanece para a formação do educador, já 

não está presente no que concerne a formação do professor do 1º e 2º CEB. 

Confirma-se, após uma comparação entre os anos necessários para a formação de 

professores da educação pré-escolar e 1º e 2º CEB e os resultados obtidos na 

classificação de PISA 2009, que a quantidade dos anos de formação não é sinónima de 

qualidade em termos de resultados positivos das aprendizagens dos alunos.  

Pode salientar-se que a Finlândia é o país da UE com melhor classificação em 

relação aos resultados obtidos pelos alunos porque não tendo outra fonte de riqueza, 

investe muito em termos de quantidade e qualidade na formação de professores e 

seleciona os possíveis aspirantes a professores logo no ato de candidatura à profissão, 

exigindo que apenas os melhores persigam esses estudos. Se os melhores estudantes 

ingressam na formação, automaticamente com uma formação de qualidade, esses bons 

alunos tornam-se ainda melhores professores porque fazem parte de uma elite. 

Dos cinco primeiros lugares no ranking dos estados membros, comparando o tipo 

e o tempo de formação de professores dos primeiros anos do ensino obrigatório, 

verifica-se que nos cinco primeiros lugares, três países exigem um mestrado e que as 

licenciaturas presentes são, normalmente, de longa duração à exceção da Bélgica que 

alcança o quinto lugar e que exige apenas uma licenciatura de três anos para a formação 

dos seus professores. Os estados membros que se posicionam nos últimos nove lugares 

do ranking a nível europeu são estados membros que exigem uma licenciatura para a 

formação de professores do CITE 1 coincidindo com o início do ensino obrigatório, 

duas com apenas três anos de estudos e as restantes com quatro ou cinco anos.  

Deve ainda referir-se que alguns países estão ainda em fase de reorganização e 

como tal é um pouco prematuro estabelecer relações entre a formação de professores e 

os resultados do relatório de 2009, mas serve pelo menos de indicação em relação ao 

que já foi efetuado.  

O tipo de formação tem a sua relevância e o seu impacto tanto na formação de 

professores como no sistema educativo. Ao se aperceber desta situação, a UE definiu, 

em 2005, princípios comuns relativos às competências e qualificações dos docentes no 

sentido de uniformizar a formação de professores (Malet, 2010), tendo como principal 
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consequência a introdução do 2.º ciclo de estudos no sistema de formação, que está hoje 

a ser aplicado por quase toda a UE.  

A partir de 2007, os estados membros privilegiam na formação de professores a 

aquisição de competências para poder responder às novas necessidades das turmas nas 

escolas. Deste modo, a Alemanha, o Reino-Unido e Portugal viram-se na 

obrigatoriedade de reformar os seus sistemas de formação dando mais enfâse à 

aquisição de competências pedagógicas. No entanto, a formação académica e a 

formação profissional têm proporções diferentes em cada estado membro não existindo 

ainda uniformização. 

No entanto deve realçar-se algo comum, o sistema educativo anteriormente 

preocupava-se em certificar competências profissionais que poderiam servir de base 

para qualquer tipo de profissão, atualmente a sua intenção insiste em dotar os alunos de 

ferramentas que lhes permitem ser competentes e competitivos no seio da sociedade 

independentemente do ramo profissional a seguir. 

No que concerne ao modelo de formação persistem dois modelos: o simultâneo e 

o consecutivo. No modelo integrado, a componente prática é intercalada com a 

componente teórica em simultâneo desde o início do curso. No modelo consecutivo, 

inicia-se pela componente teórica seguida da componente prática de modo sequencial e, 

geralmente, apenas no final do curso. A maioria dos estados membros opta pelo modelo 

simultâneo alternando formações teóricas e profissionais. A escolha por este modelo 

tem vindo a aumentar na formação de docentes em relação a todos os níveis de ensino, 

visto que em “quase todos os países europeus, os docentes da educação pré-escolar e do 

ensino primário são formados pelo modelo integrado” (Eurydice, 2012, p.119). 

A formação inicial dos professores do ensino obrigatório é geralmente de tipo 

simultâneo pelos diversos estados membros. É necessário para lecionar nesse nível de 

ensino que o estudante tenha seguido estudos superiores com um programa específico 

no domínio da educação.  

Em relação ao conteúdo das formações ainda subiste uma grande autonomia por 

parte da instituição de ensino superior em relação à escolha dos planos de estudo e seus 

conteúdos. 

Em relação à especialização das matérias lecionadas, na maioria dos estados 

membros a formação inicial forma professores altamente especializados em apenas uma 

ou duas disciplinas. O professor primário continua a ser um especialista das disciplinas 

gerais.  
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No que respeita a entrada na carreira profissional de professor, prevalecem dois 

grandes tipos de organização: uma preparação dos professores no momento de entrada 

na carreira com uma fase final que habilita à docência ou a introdução de medidas de 

apoio aos professores principiantes no sentido de os ajudar na integração à profissão. 

Alguns estados membros, ainda poucos, podem combinar as duas modalidades mas esta 

situação tem tendência a ampliar-se devido à necessidade emergente da preparação 

qualificada da profissão de professor na UE (Ministère de l’Éducation Nationale, 2012).  

Alguns países, tal como a Espanha, a Grécia, a Itália e o Chipre estabelecem como 

passagem obrigatória, para a entrada na profissão docente, uma formação durante o 

período probatório. Esta fase de iniciação é acrescentada à formação profissional 

obrigatória para que os estudantes possam adquirir as competências dos professores 

experientes (DGEC, 2010). 

No caso concreto de Portugal, a entrada no mercado de trabalho não é fácil pois 

aparecem inúmeras alterações na vida do recém-formado, para além de transitar do 

estatuto de estudante para o estatuto de professor, sofre alterações no seu modo de vida 

quer seja em relação à localização geográfica da sua colocação quer seja em relação à 

instabilidade profissional implicando uma readaptação das relações familiares, pessoais 

e sociais. Deve realçar-se que o recém-formado não recebe um apoio específico à 

entrada na profissão por parte do Ministério da Educação, este é entregue a si próprio 

podendo ou não receber ajuda de colegas que voluntariamente se predispõem a integrá-

lo, apoiá-lo, encaminhando-o para aperfeiçoar o seu percurso profissional. Esta etapa 

inicial à entrada na profissão seria uma mais-valia pois tem como objetivo permitir 

ajudar os principiantes nos primeiros anos de serviço, fazer com que se motivem para 

continuar a lecionar, melhorar a qualidade do ensino, devolver um feedback à 

instituição de formação para que também se consiga aperfeiçoar a formação inicial de 

base. 

 

Conclusões 
A União Europeia conseguiu atingir alguns dos objetivos pré-definidos no entanto 

outros continuam por alcançar. O PB é, sem dúvida, um elemento impulsionador de 

transformações nas universidades a nível nacional que cada país aplica nos campos 

pretendidos e a seu ritmo. É um processo contínuo que se vai desenvolvendo ao longo 

dos anos, atingindo metas e propondo outras para o futuro sempre no intuito de 

melhorias de qualidade e equidade. A melhoria do ensino poderá permitir superar as 
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dificuldades económicas e sociais que a Europa enfrenta atualmente mas para que tal 

aconteça é necessário que se invista neste domínio.   

O novo espaço educativo europeu coloca a nível da formação de professores 

desafios no sentido de conceder graus, diplomas que devem ser comparáveis, 

equivalentes e exequíveis como também deve “aumentar a qualidade e a eficácia dos 

sistemas de educação e de formação na U.E” (Comissão Europeia, 2002, p.8). Para 

melhorar a qualidade da educação, deve-se, por sua vez, também aperfeiçoar a formação 

de professores porque os envolvidos no processo educativo: estudantes, candidatos a 

professores e formadores desses estudantes são os intervenientes ativos e mais 

predispostos para interferirem no terreno do sistema educativo. Deve-se fomentar a 

vinda para esta profissão de estudantes altamente qualificados, satisfeitos com a 

formação e assim reunir as condições necessárias para enfrentar os desafios da profissão 

a nível pessoal, profissional e social.  

Se por um lado, o PB lança desafios, por outro lado também é um momento de 

grandes oportunidades para o EEES. De facto, é conferida mais responsabilidade à 

instituição de formação, esta deve saber articular formação e a investigação para 

desenvolver projetos didáticos coesos preparando à profissão de ensino realçando a 

importância da profissionalização. A formação, quer seja realizada em universidades ou 

em instituições de ensino superior equivalente facilita a ligação da formação com a 

investigação, que se prevê um elemento fundamental para o enriquecimento e o 

melhoramento da prática docente (Boissinot, 2010).   

Os estudantes aprendem em contacto direto com o que pretende fazer um dia mais 

tarde, ou seja, neste caso concreto, em contexto de sala de aula com alunos reais e com 

o apoio de professores mais experientes para os ajudar a refletir, a criticar de modo 

construtivo, a tornar-se melhores profissionais a partir de costumes, métodos e trabalhos 

de cariz estandardizados relacionados com as tradições da prática de ensino / estágio. A 

equipa de profissionais que auxilia a sua entrada na profissão embora ainda a nível de 

estágio, não pode ensinar o estudante e dar-lhe receitas do que deve fazer em 

determinadas ocasiões, pois esta apenas o deve guiar na sua entrada no mundo 

profissional, permitindo assim que o estudante construa o seu próprio caminho por 

tentativas e erros, reflita e melhore de modo a tornar-se num bom estagiário e 

consequentemente um bom profissional. 

A formação de professores tenta adaptar-se a estes novos desafios pretendendo 

formar um novo perfil de professor, um professor altamente qualificado, habilitado para 
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a docência. A formação de professores tenta acompanhar a evolução da sociedade o que 

implica que se exija cada vez mais do professor, nele recaem mais responsabilidades, e, 

para além de transmitir conhecimentos, formar cidadãos responsáveis, deve por vezes 

substituir a família, auxiliar em bens essenciais, vigiar se o aluno reúne as condições 

mínimas para estar atento nas aulas e poder estudar, deixar transparecer relações 

pessoais de ordem afetiva, atenuar as diferenças sociais e outros problemas que surjam 

ao longo do ano escolar. 

O professor atualmente, para além da produção intelectual que sempre lhe foi 

exigida, deve também formar-se, repensar e transformar a prática de ensino 

supervisionada / estágio tendo em conta um conjunto de alterações a nível cultural, 

social, económico e tecnológico respeitando as vivências de cada ser individualmente. 

Com a implementação do PB, o apoio prestado aos estudantes é diferente, para 

além das horas de atendimento que existiam, os formadores veem-se obrigados a 

cumprir com as horas de tutorias. Tal situação implica uma forma nova de trabalhar que 

até ao momento não existia, os professores não estando formados para saber como 

trabalhar durantes as horas de tutoria, adaptam e tentam responder a este novo desafio, 

fazendo com que as tutorias melhorem a formação e as práticas através da investigação, 

ou seja a aprendizagem global originando assim uma certa satisfação dos estudantes 

(Santos, 2010).   

Para que este novo processo seja bem-sucedido é essencial preparar os professores 

a trabalhar deste modo pois só assim é que se consegue “melhorar a formação e as 

práticas (…) contribuindo para uma inovação do processo tutorial e obtendo a 

aprendizagem dos alunos e a sua satisfação” (Santos, 2010, 1). A tutoria é um processo 

que envolve a ativação de recursos a vários níveis, sejam eles culturais, didáticos, 

pedagógicos ou ainda relacionais (Perrenoud, 1998). Também a este propósito se refere 

que a tutoria tem como objetivo o desenvolvimento total do estudante (Alarcão et al, 

2006).  

A formação inicial é uma etapa essencial para aceder à profissão mas não se pode 

considerar como uma meta final pois é apenas um primeiro patamar de muitos outros 

que se constroem ao longo do percurso profissional de um professor. Os professores 

devem equacionar as necessidades de que precisam em relação à atualização da 

formação e à aquisição de conhecimentos, qualificações e competências. O processo de 

formação é um percurso contínuo, gradual com vista a um aperfeiçoamento profissional 

(DGEC, 2010). 
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O novo perfil de professor desenhado pelo PB implica que a formação já não pode 

ser considerada como um fim apenas com a formação inicial pois a formação é um 

processo ao longo da vida, ou seja, contínua, exigindo que o professor esteja em 

constante reflexão sobre e para a profissão. 

 A vertente académica da formação de professores é, sem dúvida, um dos pontos 

essenciais da qualidade desta, no entanto, deve valorizar-se também a personalidade do 

candidato a professor e. como tal, logo no momento da ingressão no curso é importante 

conhecer as razões que levam à escolha desta profissão porque uma pré-seleção inicial 

pode ajudar a que mais tarde se consiga ter apenas bons profissionais no terreno (Seco, 

2005). Sendo o professor o recurso humano principal do sistema educativo deve-se 

apostar na escolha seletiva e aproveitar os melhores. A formação deve então permitir 

“favorecer a capacidade de cada um construir os seus próprios mecanismos de 

pensamento e encorajar a capacidade de refletir sobre o que se passa à volta do 

professor” (Seco, 2005, p.83). 

 “O conceito de qualidade na educação requer um conjunto de capacidades e 

competências, sem esquecer a motivação” (UNESCO, 2006a p.49). Como tal, os 

dirigentes responsáveis têm de investir na formação inicial de professores permitindo 

que estes sigam uma formação específica para poder fornecer um serviço de excelência 

pois só assim será possível ter uma educação de qualidade que por sua vez será propícia 

a fornecer bons resultados na aprendizagem dos seus alunos. É incontornável que “o 

ofício de professor, sendo cada vez mais exigente, reclama também uma formação de 

qualidade cada vez maior (…) para além das fronteiras dos conhecimentos e técnicas do 

passado” (Leite, 2003,p.2).  
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RESUMO: Os mestrados em ensino da Universidade do Minho preveem a formação do 

professor/ educador como prático reflexivo e intelectual crítico, conferindo um lugar de 

relevo à investigação pedagógica no estágio através da construção e avaliação de um 

“projeto de intervenção pedagógica supervisionada” que deve enquadrar-se numa visão 

democrática da educação. O projeto dá origem a um relatório final, defendido em provas 

públicas. 

Com o objetivo de compreender o papel da investigação no estágio, foi analisado um 

corpus de 28 relatórios de 5 mestrados de diversos níveis de ensino, com base numa grelha 

incidente na visão de educação subjacente aos projetos, no tipo e função do conhecimento 

mobilizado, na articulação investigação-ensino e no valor educativo das intervenções.  

Os projetos evidenciam a importância da investigação no desenvolvimento de práticas 

educativas focadas na qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem, embora a 

coexistência de diferentes modalidades de articulação investigação-ensino sinalize 

conceções diferenciadas de formação e da função da investigação na regulação das práticas 

e na (re)construção de competências profissionais. A partir das potencialidades e limitações 

observadas, traçam-se linhas de ação futura para a construção de uma cultura investigativa 

na formação inicial de professores/ educadores.  

Introdução  

No âmbito do Processo de Bolonha em Portugal, foram extintas as licenciaturas 

em ensino de 4 ou 5 anos que conferiam habilitação para a docência e foram criados os 

mestrados em ensino, com a duração de 1 a 2 anos (60 a 120 ECTS), em curso desde 

2008/2009. A formação inicial de educadores e professores passou a conferir o grau de 

mestre, sendo que o acesso a estes novos cursos exige formação académica anterior nos 

domínios de docência, obtida em licenciaturas de 3 anos. A formação educacional e a 

iniciação à prática profissional passam a ocorrer sobretudo no mestrado, contrariamente 

ao que acontecia no âmbito das anteriores licenciaturas em ensino, que proporcionavam 

uma formação integrada nas diversas componentes disciplinares e educacionais.  

O novo sistema de atribuição de habilitação para a docência, definido no Decreto-

Lei nº 43/2007, valoriza a “fundamentação da prática de ensino na investigação” e 
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sublinha “a necessidade que o desempenho dos educadores e professores seja cada vez 

menos o de um mero funcionário ou técnico e cada vez mais o de um profissional capaz 

de se adaptar às características e desafios das situações singulares em função das 

especificidades dos alunos e dos contextos escolares e sociais”. Prevê-se que a iniciação 

à prática profissional promova “uma postura crítica e reflexiva em relação aos desafios, 

processos e desempenhos do quotidiano profissional”. O estágio é objeto de um 

relatório final a apresentar em provas públicas e a classificação final do estágio deve 

integrar informação relativa a todo o trabalho de estágio, incluindo o relatório. 

Determina-se, ainda, que a avaliação da unidade curricular referente à prática de ensino 

supervisionada “assume um lugar especial na verificação da aptidão do futuro professor 

para satisfazer, de modo integrado, o conjunto das exigências que lhe são colocadas 

pelo desempenho docente no início do seu exercício”
1
.  

Este cenário legislativo induz uma nova forma de perspetivar o estágio, 

nomeadamente pela valorização da relação entre ensino e investigação e pela 

obrigatoriedade de produção de um relatório a defender em provas públicas. Perante a 

necessidade de desenhar um novo modelo de estágio, as instituições de formação 

confrontaram-se com vários desafios, entre os quais destacamos dois, a seguir 

apresentados. 

O primeiro desafio consistia em desenhar um modelo de estágio face a uma 

tradição de estágio sem modelo. Com efeito, uma grande parte dos cursos de formação 

inicial anteriores, sobretudo os cursos destinados a formar professores para o 3º ciclo do 

ensino básico e o ensino secundário, tendiam a valorizar a sua componente curricular 

teórica e a desenvolver-se numa lógica de academização da formação profissional, 

baseada na especialização monodisciplinar e afastada de preocupações de ordem 

profissionalizante (Formosinho, 2009a, 2011). Apesar de se consagrar ao estágio um 

tempo de prática extenso (um ano na maioria dos cursos), a inexistência ou a 

ambiguidade de pressupostos e princípios de ação claros para a formação do futuro 

profissional era percetível a vários níveis: indefinição do perfil e funções do supervisor, 

assim como da natureza e finalidades das estratégias de formação/ supervisão, em 

particular da observação; falta de conexão entre teoria e prática, e entre investigação, 

formação e ensino; instabilidade das parcerias com as escolas; pouco diálogo 

                                                           
1
 As citações apresentadas integram o texto de introdução ao decreto. 
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universidade-escola e incapacidade de promover a mudança educativa (v. Canário, 

2002; Estrela, Esteves & Rodrigues, 2002; Flores, Vieira & Ilídio, no prelo; 

Formosinho, 2001, 2009a/b; Moreira & Vieira, 2012). O estágio tendia a afastar-se de 

uma noção do ensino como ato moral e político de natureza indagatória e de uma noção 

do professor como intelectual crítico e agente de mudança, prevalecendo uma 

epistemologia positivista na construção do conhecimento profissional e pressupondo-se 

que ele resulta da aquisição e aplicação de conhecimentos e soluções pré-determinados 

aos problemas da prática (Schön, 1987). Estes problemas são amplamente 

documentados e discutidos na literatura internacional (ex., Sykes, Bird & Kennedy, 

2010; Wilson, Floden & Ferrini-Mundy, 2001). 

Desenhar um modelo de estágio representava uma oportunidade para reverter 

esta situação e reconhecer a natureza complexa e ideológica da experiência educativa 

enquanto praxis problematizadora e transformadora, ou seja, enquanto prática ética, 

reflexiva, historicamente constituída e socialmente situada, que procura dar expressão a 

um compromisso com propósitos educativos válidos (Carr, 2007; Freire, 2003). 

Importava promover uma epistemologia praxeológica de natureza construtivista na 

formação em estágio, assente em processos de reflexão sobre e para a experiência 

educativa, nos quais a investigação pedagógica poderia desempenhar um papel crucial 

(Kincheloe, 2003).  

Aqui, surgia um segundo desafio: em que medida o novo enquadramento legal 

da formação inicial favorece uma epistemologia praxeológica e a articulação entre 

investigação e ensino? Apesar de nele se valorizar “a fundamentação da prática de 

ensino na investigação” e a promoção de “uma postura crítica e reflexiva em relação aos 

desafios, processos e desempenhos do quotidiano profissional”, também se impõe um 

conjunto de alterações que pode contrariar estes pressupostos. O estatuto do estágio 

como “unidade curricular” e do estagiário como “mestrando” (estudante de pós-

graduação e não professor da escola), assim como a produção de um relatório a 

defender em provas públicas à semelhança dos mestrados académicos, podem induzir 

modalidades de investigação alheadas da ação pedagógica e do desenvolvimento de 

competências profissionais. Por outro lado, não se define a natureza da investigação a 

realizar ou o modo como ela pode articular a prática e o relatório.  

No caso da Universidade do Minho, os dois desafios foram equacionados 
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aquando do desenho do modelo de estágio, procurando-se criar condições para que a 

investigação pudesse ocupar um lugar de relevo na prática e na elaboração do relatório, 

no quadro de uma formação reflexiva. Foi possível consensualizar um modelo comum a 

todos os mestrados em ensino, onde se explicitam pressupostos e princípios de 

orientação reflexiva, e onde se prevê uma articulação estreita entre a prática pedagógica 

e o relatório final, ambos focados num “projeto de intervenção pedagógica 

supervisionada” que articula investigação e ensino. O modelo pretende conferir à prática 

pedagógica uma natureza transformadora e emancipatória e podemos dizer que se 

aproxima da criação de um “terceiro espaço” (Zeichner, 2010), de natureza 

multidisciplinar e teórico-prática, onde os futuros educadores e professores devem 

educar investigando e investigar educando, e onde a ação educativa envolve a 

confluência de saberes disciplinares e educacionais, experienciais e teóricos, 

substantivos e processuais. Nesta perspetiva, o estagiário é entendido como um 

consumidor crítico e produtor criativo do conhecimento e a supervisão pedagógica 

deverá assentar nos princípios da indagação crítica, intervenção crítica, 

democraticidade, participação e emancipação, apoiando o desenvolvimento de planos de 

intervenção concebidos por referência a uma visão democrática da educação escolar 

(Vieira et al., 2010; Flores, Vieira & Ilídio, no prelo). 

O projeto apresenta-se como elemento-chave na articulação entre investigação e 

ensino e no desenvolvimento de competências profissionais reflexivas. Os princípios 

que regem a sua natureza são os seguintes
2
:  

Adequação aos contextos da prática – Conhecimento e problematização dos contextos da 

prática, no sentido de desenhar e desenvolver planos de ação relevantes face às variáveis 

situacionais em presença. 

Orientação para a prática – Definição de temas, objetivos e estratégias de ação que decorram da 

observação e análise das práticas de ensino e aprendizagem na área de docência e contribuam 

para a compreensão e melhoria dessas práticas. 

Fundamentação ético-conceptual – Fundamentação em pressupostos éticos e conceptuais atuais 

e relevantes, orientados para o desenvolvimento de práticas inclusivas, centradas nas 

aprendizagens e favorecedoras do sucesso educativo. 

Investigação ao serviço da pedagogia – Recurso a estratégias de investigação pedagógica que 

apoiem a compreensão e melhoria das práticas de ensino e aprendizagem na área de docência. 

                                                           
2
 Estas e outras orientações relativas ao estágio integram um Dossiê de Orientações Gerais cuja produção 

tem sido coordenada pela primeira autora no âmbito das suas funções de coordenação do Estágio. 

Algumas delas, como estas, integram igualmente o regulamento interno de estágio. 
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Potencial formativo – Articulação entre os objetivos do projeto e os objetivos de formação do 

mestrando, no quadro de uma prática profissional que favoreça o desenvolvimento de 

capacidades de reflexão, autodireção, colaboração e criatividade/ inovação. 

 

Cada projeto é desenhado durante um período alargado de análise dos contextos, 

onde se destaca a observação de práticas educativas. É desenvolvido numa ou mais 

turmas do orientador cooperante e acompanhado por este e pelo supervisor, constituindo 

a base de elaboração de um portefólio reflexivo e do relatório final
3
. A fim de se 

favorecer um entendimento comum acerca da natureza deste relatório, foram elaboradas 

orientações relativas à sua estrutura e aos critérios de qualidade que deve evidenciar. O 

Quadro I apresenta as orientações sobre a sua estrutura (secções principais e funções 

respetivas), o que permite ter uma ideia geral do conteúdo previsto
4
. 

 

Quadro I. Secções principais do relatório de estágio 

SECÇÕES PRINCIPAIS5 FUNÇÃO DAS SECÇÕES 
Introdução Explicitar sumariamente o âmbito/ tema, finalidades, contexto, pertinência 

e limitações do projeto 

 

Explicitar a estrutura geral do relatório 

Contexto e plano geral de 

intervenção 

Caracterizar o contexto de intervenção nas variáveis consideradas 

relevantes (escola, turma, documentos reguladores do processo de ensino/ 

aprendizagem...) 

 

Apresentar o plano geral de intervenção (objetivos, estratégias de ensino/ 

aprendizagem e de investigação/ avaliação da ação) e justificar a sua 

relevância à luz do contexto e da literatura (fundamentação contextual e 

ético-conceptual) 

Desenvolvimento e 

avaliação da intervenção 
 

Descrever detalhadamente, documentar e avaliar o processo de 

intervenção (o que foi feito, como, com que resultados), à luz dos seus 

objetivos e da literatura  

Conclusões, limitações e 

recomendações 

Apresentar e discutir as conclusões e limitações do projeto à luz dos seus 

objetivos e da literatura, apontando recomendações didáticas e de 

investigação dele emergentes 

 

Refletir sobre o valor do projeto no desenvolvimento pessoal e 

profissional, por referência aos resultados esperados de aprendizagem do 

estágio  

 

                                                           
3
 O tempo letivo de desenvolvimento do projeto depende da sua natureza e também do número de horas 

de lecionação previstas em cada mestrado, que é variável mas nunca inferior a 21 horas. O portefólio deve 

documentar a prática do estagiário e apoiar a elaboração do relatório.  
4
 Relativamente à extensão do corpo do relatório, estabeleceu-se que tenha entre 20000 e 25000 palavras 

nos estágios anuais e entre 15000 e 20000 palavras no estágio semestral do mestrado em educação pré-

escolar. 
5
 A designação das secções relativas à contextualização, desenvolvimento e avaliação do projeto deverá 

ser ajustada em função do seu conteúdo específico.  

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2698



Apesar da criação de um modelo de formação comum ao estágio de todos os 

mestrados e da elaboração de orientações para a sua concretização, não tem sido fácil 

estabelecer consensos e estabilizar procedimentos, o que se deve não só à novidade do 

modelo mas também à co-existência de diferentes conceções de formação entre os 

formadores. Uma área especialmente controversa diz respeito ao papel da investigação 

no desenvolvimento dos projetos, o que justificou a realização do estudo que a seguir se 

apresenta, incidente na análise de relatórios de estágio. Importa referir que este estudo 

integra as atividades de um Círculo de Estudos sobre a formação inicial de educadores e 

professores, em curso desde 2012 no Instituto de Educação da Universidade do Minho, 

cuja finalidade principal é articular a pedagogia da formação, a investigação da 

formação e o desenvolvimento profissional dos formadores, através da constituição de 

uma comunidade de formadores para o estudo e avanço da formação
6
. 

Método 

Objetivos 

O estudo, de natureza exploratória e interpretativa, tem como objetivo 

compreender o papel da investigação nos projetos de intervenção pedagógica 

supervisionada (potencialidades e limitações), a partir da análise de relatórios de 

estágio. Incide na visão de educação subjacente aos projetos, no tipo e função do 

conhecimento mobilizado, na articulação investigação-ensino e no valor educativo das 

intervenções. Em resultado dessa análise, pretende-se produzir recomendações de 

melhoria ao nível do desenvolvimento, supervisão e avaliação dos projetos e relatórios.  

Amostra 

Foi analisado integralmente um corpus de 28 relatórios de estágio concluídos 

entre 2011 e 2013 e produzidos no âmbito de 5 mestrados em ensino: Pré-escolar (4), 

Pré-escolar 1º Ciclo do Ensino Básico (8), Inglês e Espanhol no 3º Ciclo do Ensino 

Básico e no Ensino Secundário (4), Português e Espanhol no 3º ciclo do Ensino Básico 

e no Ensino Secundário (4) e Biologia e Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 

                                                           
6
 O Círculo de Estudos reúne formadores/ supervisores que voluntariamente aderiram a esta iniciativa, 

proposta e dinamizada pelo Grupo de Trabalho-Inovação Pedagógica (Flávia Vieira, Assunção Flores e 

Fernando Ilídio), constituído em 2010 no âmbito do programa da Presidência e apoiado pelo Conselho 

Pedagógico do Instituto. O Círculo de Estudos integra outros estudos de análise do modelo de formação 

nos mestrados em ensino, assim como a experimentação e análise de estratégias formativas numa 

modalidade de autoestudo. 
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Ensino Secundário (8). Os relatórios reportam-se a estágios anuais, à exceção dos do 

mestrado em educação pré-escolar, cujo estágio é semestral. Relatam 28 projetos 

desenvolvidos em diferentes níveis de escolaridade – pré-escolar (4), 1º ciclo (8), 3º 

ciclo e secundário (16) – e áreas de docência (educação pré-escolar, Português, 

Espanhol, Inglês, Biologia/Geologia, Estudo do Meio, Matemática e Expressões), 

supervisionados por um total de 33 orientadores cooperantes e 21 supervisores da 

universidade. A extensão dos 24 relatórios dos estágios anuais varia entre 63 e 116 

páginas (corpo do texto), com uma média de 82  páginas. No caso dos 4 relatórios do 

estágio semestral, a sua extensão varia entre 57 e 74 páginas, com uma média de 64 

páginas. Os 28 relatórios apresentam um total de 2237 páginas, para além dos anexos e 

das referências bibliográficas.  

Instrumento 

Foi construída uma grelha de análise de conteúdo dos relatórios que contempla 

cinco dimensões gerais dos projetos: 1. Visão de educação (conceções de pedagogia, 

professor e aluno); 2. Recolha de informação contextual para o desenho do projeto 

(métodos); 3. Mobilização de conhecimento (tipo e função); 4. Articulação 

investigação-ensino (natureza dos objetivos e estratégias de intervenção; métodos e 

papel da recolha de informação no desenvolvimento do projeto; abordagem geral de 

investigação; estratégias de análise/ avaliação da intervenção); 5. Valor educativo do 

projeto (ganhos, impacto; limitações, dificuldades, constrangimentos; recomendações). 

Cada uma destas dimensões integra um conjunto de subdimensões pré-definidas
7
, 

registando-se a sua presença (√: Presença evidente/clara; ?: Presença pouco 

evidente/ambígua). Na dimensão do valor educativo do projeto, a grelha prevê um 

levantamento sumário do que é dito nos relatórios. Em cada uma das dimensões gerais, 

são registadas as principais limitações observadas. 

Procedimentos 

Os relatórios foram selecionados tendo em conta os seguintes critérios: inscrição 

nas áreas de especialização dos elementos da equipa, como forma de garantir uma 

                                                           
7
 Na fase de construção da grelha, usou-se um instrumento aberto com registos descritivos, aplicado por 

diferentes membros da equipa a um mesmo relatório, tendo-se posteriormente acordado as dimensões e 

subdimensões a considerar na grelha final.  
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análise informada
8
; conclusão em anos recentes, pressupondo-se que as práticas de 

supervisão dos projetos e de elaboração dos relatórios estariam já mais estabilizadas; 

diversidade temática no âmbito de cada mestrado, procurando ilustrar diferentes 

enfoques e formas de intervenção; diversidade de orientadores e supervisores, 

reconhecendo-se que essa diversidade pode representar diferentes modos de entender e 

supervisionar os projetos.  

A análise foi efetuada em subequipas constituídas em função dos mestrados 

abrangidos, após a consensualização da aplicação das dimensões e subdimensões 

consideradas, num processo de validação intersubjetiva que foi sendo refinado ao longo 

do estudo. Para cada relatório foi preenchida uma grelha com base na sua leitura 

integral, tendo-se posteriormente feito uma síntese por mestrado e global.  

Resultados 

Nesta secção, apresentam-se resultados globais da análise efetuada, a partir da 

presença (evidente – E – ou pouco evidente – PE) e da ausência (A) de algumas das  

subdimensões da grelha de análise, no total dos 28 relatórios.  

A visão de educação subjacente aos projetos (Quadro II) remete para o quadro 

ético-conceptual da intervenção pedagógica. A maioria dos estagiários explicita um 

posicionamento favorável a uma educação de orientação democrática, em consonância 

com o modelo de formação. Contudo, há casos em que esse posicionamento é ambíguo, 

pouco apoiado em leituras, ou está ausente do discurso.  

 

Quadro II. Visão de educação subjacente aos projetos 

 E PE A 

Conceção de pedagogia Democrática, inclusiva, focada na aprendizagem 16 6 6 

Conceção de professor  Reflexivo, agente de mudança 17 6 5 

Conceção de aluno Reflexivo, construtor de conhecimento 14 10 4 

E: Evidente | PE: Pouco Evidente | A: Ausente 

 

Os projetos revelam, na sua generalidade, uma forte preocupação com a promoção 

de práticas centradas na qualidade das aprendizagens dos educandos, definidas por 

referência a quadros teóricos atuais, sobretudo do âmbito das didáticas das áreas de 

                                                           
8
 A equipa é constituída pelos autores do texto, os quais, enquanto membros do Círculo de Estudos, se 

voluntariam a realizar este estudo. Todos eles participam nos mestrados em ensino abrangidos. 
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docência. Globalmente, visam mudar e melhorar processos educativos, privilegiando o 

desenvolvimento integrado de competências disciplinares e transdisciplinares (como a 

criatividade, a autonomia e a cidadania), e conferindo centralidade ao papel dos alunos 

como construtores de conhecimento e ao papel do educador/ professor como agente de 

mudança e supervisor da sua própria prática. Por outro lado, evidenciam o cuidado de 

ajustar as intervenções aos contextos e de compreender melhor esses contextos a partir 

dessas intervenções.  

Esta análise é reforçada pelo tipo de conhecimento mobilizado – contextual, 

educacional (incluindo o didático) e de conteúdo – e pela multiplicidade de funções que 

esse conhecimento desempenha (Quadro III)
9
.  

 

Quadro III. Mobilização do conhecimento (função e tipo) 

 

Tipo de conhecimento 

Contextual Educacional Conteúdo Investigação 

E PE A E PE A E PE A E PE A 

F
u

n
çã

o
 d

o
 c

o
n

h
ec

im
en

to
 

Caraterização geral do 

contexto 

25 2 1 7 - 21 3 2 23 1 - 27 

Identificação de 

problema/interesse 

16 - 12 15 1 12 16 1 11 1 1 26 

Justificação da relevância 

do tema 

24 - 4 26 1 1 16 - 12 - - 28 

Fundamentação de 

estratégias pedagógicas 

(abordagem) 

19 2 7 22 3 3 14 1 13 3 3 22 

Fundamentação de 

estratégias de análise/ 

avaliação da intervenção 

5 - 23 14 3 11 5 2 21 4 - 24 

Análise / avaliação da 

intervenção 

16 3 9 11 11 6 9 5 14 1 - 27 

Problematização/ 

teorização da intervenção 

8 8 12 9 4 15 6 1 21 1 - 27 

Identificação de 

limitações processo de 

investigação 

5 - 23 4 - 24 1 - 27 - 1 27 

E: Evidente | PE: Pouco Evidente | A: Ausente 

 

                                                           
9
 A propósito do conhecimento mobilizado, refira-se que o número de referências bibliográficas varia 

muito entre os relatórios (entre 17 e 109), sendo a média de 33 num total de 930 referências presentes nos 

28 relatórios. Não se fez a verificação da integração das referências no corpo do texto dos relatórios. 
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O conhecimento do contexto é um ponto de partida para o desenho dos projetos, 

ampliando-se à medida que eles são desenvolvidos. Uma vez que a análise e a avaliação 

da ação pedagógica assentam na recolha de informação em contexto pedagógico, o 

conhecimento deste contexto é, simultaneamente, instrumento e resultado da supervisão 

da prática. Evidencia-se aqui o conhecimento dos alunos (experiências de 

aprendizagem, conhecimentos, capacidades, atitudes, valores...), dos seus processos de 

aprendizagem e dos efeitos das estratégias didáticas sobre esses processos e as 

competências adquiridas. Quanto ao conhecimento educacional, mostra-se 

especialmente pertinente na justificação do tema e das estratégias de intervenção, mas 

também na análise e avaliação dessa intervenção, embora aqui se verifique alguma 

dificuldade na articulação teoria-prática e na problematização da ação, predominando 

um discurso descritivo-interpretativo. O conhecimento do conteúdo surge em estreita 

ligação com o conhecimento didático e desempenha funções sobretudo relacionadas 

com o desenho dos projetos (identificação do problema/tema e justificação de 

estratégias pedagógicas). Incluímos na grelha de análise um quarto tipo de 

conhecimento que está praticamente ausente dos relatórios: o conhecimento sobre 

investigação. Como se observa ainda no Quadro III, a identificação de limitações do 

processo de investigação é também a função do conhecimento mais ausente. Embora 

todos os projetos impliquem o desenvolvimento de planos e competências de 

investigação pedagógica, o conhecimento investigativo é implícito e não expresso, o 

que pode revelar um baixo nível de consciencialização do mesmo. 

Ao articular propósitos pedagógicos e investigativos, os projetos implicam o 

recurso a diversos métodos de recolha de informação nas fases do seu desenho e 

desenvolvimento (Quadro IV), articulando abordagens qualitativas e quantitativas. No 

desenho dos projetos, os estagiários recorrem sobretudo à análise documental (políticas 

educativas, programas e outras orientações curriculares) e à observação dos contextos 

pedagógicos em que pretendem desenvolver a sua ação, mas também a questionários de 

recolha de opiniões, conceções e perceções dos alunos, e ainda à análise da interação 

pedagógica, associada à observação. Por vezes, procedem à avaliação de conhecimentos 

nesta fase, visando a comparação de resultados com avaliações posteriores às 

intervenções. Na fase de desenvolvimento dos projetos recorrem a um leque de métodos 

mais variado, recolhendo informação direta e indireta sobre o impacto das intervenções 
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que desenvolvem, embora nem sempre devolvam essa informação aos alunos e a 

discutam com eles, e nem sempre seja claro que essa informação influencie as suas 

decisões pedagógicas ao longo da intervenção. Por outro lado, verifica-se por vezes 

alguma ambiguidade quanto ao modo como os métodos são utilizados e ao uso da 

informação recolhida. Apesar do recurso a vários métodos e fontes de informação, a sua 

triangulação está ausente em cerca de metade dos relatórios, o que limita a produção de 

resultados e conclusões. 

 
Quadro IV. Métodos de recolha de informação no desenho e desenvolvimento dos projetos 

 Desenho Desenvolvimento Total 

E PE E PE E PE 

Observação não-estruturada 18 6 14 1 32 7 

Inquérito por questionário  9 1 16 1 25 2 

Análise documental  17 2 2 - 19 2 

Análise da interação na aula  10 1 9 - 19 1 

Registos reflexivos do professor  4 3 13 2 17 5 

Avaliação de conhecimentos 4 - 10 - 14 - 

Análise de tarefas de aprendizagem  2 1 11 2 13 3 

Instrumentos de autorregulação  1 - 11 1 12 1 

Observação estruturada (grelha, guião...) 5 3 3 2 8 5 

Diálogo com os alunos - - 7 4 7 4 

Registos reflexivos dos alunos  - - 5 1 5 1 

Inquérito por entrevista - - - - - - 

Total 70 17 101 14 171 31 

E: Evidente | PE: Pouco Evidente  

 

Os modos de articulação entre investigação e ensino parecem estar relacionados 

com o desenho investigativo dos projetos (Quadro V).  

 
Quadro V. Desenho investigativo dos projetos  

 E PE Total 

Investigação-ação (ciclo/s de planificação-ação-reflexão) 12 2 14 

Pré-teste Intervenção  Pós-teste - - - 

Pré-teste Intervenção  Pós-teste+Avaliação de impacto 6 - 6 

(Diagnóstico)  Intervenção sem recolha de informação  Avaliação de impacto - - - 

(Diagnóstico)  Intervenção com recolha de informação  Avaliação de impacto 7 1 8 

E: Evidente | PE: Pouco Evidente  

[Nota: nas duas últimas abordagens, pode ou não existir um diagnóstico inicial] 
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Nos projetos de investigação-ação, que representam a maioria, tende a ocorrer 

uma maior integração dos processos de recolha e análise de informação na 

(re)construção da ação pedagógica junto dos alunos. Nas restantes modalidades 

observadas, onde a avaliação da ação se centra na comparação de resultados de pré/pós-

testes ou numa avaliação final de impacto, a ação investigativa tende a separar-se 

temporalmente da ação pedagógica, o que pode limitar a problematização do ensino e 

favorecer uma orientação tecnicista da investigação, entendida mais como um 

instrumento de avaliação de relações causa-efeito do que como um instrumento de 

exploração, compreensão e transformação da pedagogia. 

Na apreciação do valor educativo dos projetos (Quadro VI), os estagiários 

centram-se em si, nos educandos e nos processos educativos. O impacto nos contextos e 

a reflexão sobre processos formativos/ supervisivos e de investigação são dimensões 

mais ausentes.  

 

Quadro VI. Reflexão sobre o valor educativo dos projetos 

 E PE A 

Ganhos obtidos/ 

impacto 

No desenvolvimento dos educandos 24 1 3 

No desenvolvimento do professor/ educador 23 4 1 

Nos contextos educativos (fora do contexto de intervenção) 6 2 20 

Limitações/ 

dificuldades/ 

constrangimentos 

Relativos aos processos de ensino e de aprendizagem 20 1 7 

Relativos aos processos formativos/ supervisivos 6 2 20 

Relativos aos processos de investigação pedagógica 11 5 12 

Recomendações Relativas aos processos de ensino e de aprendizagem 17 2 9 

Relativas aos processos formativos/ supervisivos 3 3 22 

Relativas a investigações pedagógicas futuras 9 3 16 

E: Evidente | PE: Pouco Evidente | A: Ausente 

 

O impacto das intervenções no desenvolvimento dos educandos e do professor/ 

educador é sempre avaliado de forma positiva por referência aos objetivos dos projetos. 

As limitações apontadas reportam-se sobretudo a dificuldades iniciais no desenho dos 

planos de intervenção, circunstâncias pedagógicas adversas (resistência ou 

desmotivação de alguns alunos, recursos ou espaços inadequados...) e escassez do 

tempo de implementação do projeto. Quanto às recomendações, orientam-se sobretudo 

para a expansão e reforço das abordagens experimentadas. 
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Discussão e Conclusões 

Qualquer reforma ao nível da organização e do conteúdo dos programas de 

formação inicial tem implicações na sua natureza e finalidades, assim como nos 

processos e produtos das aprendizagens profissionais. Assim, torna-se necessário 

compreender potencialidades e constrangimentos das mudanças pretendidas e operadas. 

Foi com este propósito que realizámos este estudo, o qual nos permite identificar um 

conjunto de potencialidades e limitações do novo modelo de estágio no que diz respeito 

ao papel da investigação nos projetos de intervenção pedagógica supervisionada.  

Quanto às potencialidades, salientam-se as seguintes: exploração de abordagens 

enquadradas em visões de educação atuais, de orientação democrática e potenciadoras 

de mudança; mobilização de diferentes tipos de conhecimento com funções 

diversificadas no desenho e desenvolvimento dos projetos; articulação de propósitos 

pedagógicos e investigativos ao nível dos objetivos e estratégias de intervenção; 

diversificação dos métodos de recolha de informação ao serviço da compreensão e 

mudança da ação educativa; avaliação do potencial das abordagens experimentadas no 

desenvolvimento dos alunos e dos professores. Estes aspetos configuram uma prática 

reflexiva, onde a investigação é colocada ao serviço da compreensão e da transformação 

da experiência educativa e onde esta constitui o eixo da (des/re)construção do 

pensamento e da ação dos futuros educadores e professores. O desenvolvimento do 

conhecimento profissional com base na reflexão sobre e para a ação indicia a existência 

de uma epistemologia de natureza construtivista, embora isso seja mais evidente nuns 

casos do que noutros. 

Foram também identificadas algumas limitações que sinalizam a necessidade de 

uma ação supervisiva mais atenta aos seguintes aspetos: explicitação do quadro ético-

conceptual de suporte ao projeto e de como ele se relaciona com uma visão democrática 

da educação; mobilização de conhecimento sobre investigação na fundamentação das 

opções metodológicas e na análise do processo investigativo; relação entre a recolha/ 

análise de informação e a tomada de decisões pedagógicas; integração teoria-prática e 

triangulação de fontes/ métodos na interpretação e problematização da ação; reflexão 

sobre limitações e recomendações no campo da formação/ supervisão e da investigação. 

Refira-se, ainda, a questão do tempo de implementação dos projetos, considerado 

insuficiente por muitos estagiários, o que se prende com o número de horas de 
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lecionação definido, mas também, possivelmente, com uma conceção de estágio onde se 

estabelece uma relação direta entre a quantidade e a qualidade da prática. Na verdade, 

em modelos anteriores onde o tempo de lecionação era maior, o processo de 

desenvolvimento profissional padecia de diversas lacunas, como referimos na 

introdução. 

Deste estudo emergem dois aspetos que merecem uma investigação mais 

aprofundada: a conceção de desenvolvimento profissional que orienta os projetos e a 

formação dos estagiários em investigação.  

A análise parece fazer emergir aproximações tendenciais a duas conceções de 

desenvolvimento profissional: uma conceção que privilegia o papel do professor como 

gestor do currículo em função de interesses e necessidades dos alunos, e uma outra onde 

se privilegia a aplicação de métodos e abordagens supostamente validados pela 

investigação educacional (cf. Zeichner & Conklin, 2008: 273). No nosso corpus, a 

primeira predomina e parece estar mais associada à investigação-ação, onde as 

estratégias são mais criativas, flexíveis e sensíveis aos contextos, enquanto a segunda 

parece associar-se a desenhos de orientação experimental que envolvem a concretização 

de “roteiros” metodológicos ajustados aos conteúdos programáticos a lecionar. Cremos 

que esta diferença pode gerar diferentes resultados em termos das competências 

profissionais desenvolvidas. 

As lacunas verificadas ao nível do conhecimento investigativo sugerem a 

necessidade de se repensar a formação em investigação no âmbito destes mestrados. Na 

sua criação, entendeu-se que a investigação educacional deve ser uma componente 

transversal ao currículo, mas importa saber como é trabalhada nos espaços curriculares 

existentes e reforçá-la em unidades curriculares da área da didática e nos seminários de 

estágio, estabelecendo pontes mais explícitas com a prática profissional e os projetos. A 

natureza da formação em investigação dependerá da conceção dos formadores sobre o 

desenvolvimento profissional e pode induzir, como sugerimos acima, diferentes tipos de 

abordagem e resultados.  

O estudo permite concluir que o atual estágio parece afastar-se claramente de um 

estágio sem modelo, criando condições para o desenvolvimento de uma epistemologia 

praxeológica na promoção de competências profissionais reflexivas. Os resultados 

revelam uma cultura investigativa em construção, mas também indiciam diferentes 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2707



conceções da relação entre investigação e desenvolvimento profissional, que importa 

investigar. Por outro lado, sugerem linhas de ação necessárias para melhor responder às 

exigências do modelo e fazer com que o estágio constitua, cada vez mais, uma 

experiência comprometida com uma educação humanista e democrática. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta o balanço decorrente da avaliação de um conjunto de 

planos de ensino integrado produzidos por um grupo de professores de diferentes 

disciplinas, no âmbito de uma oficina de formação, para a implementação de metas de 

aprendizagem definidas na área das TIC. Para o balanço da qualidade destes planos 

curriculares, foi elaborada uma rubrica de avaliação em conformidade com a natureza e as 

exigências inerentes às produções. Na prática, os planos foram analisados a partir de sete 

critérios de avaliação previamente estabelecidos. Cada critério foi alvo de análise e 

valoração de acordo com uma escala com quatro níveis de realização (insuficiente, 

suficiente, bom, muito bom), aos quais se associou uma escala numérica inteira de 0 a 3. 

Embora todos os planos prevejam o desenvolvimento de metas de TIC, os resultados 

apurados evidenciam alguma fragilidade no estabelecimento de relações horizontais entre 

os professores, na definição de objetivos de aprendizagem congruentes com as respetivas 

metas de TIC, na clarificação do propósito subjacente à utilização de tecnologias nos 

processos e formas sociais de aprendizagem, na tarefa de articular as atividades 

pedagógico-didáticas com as aprendizagens visadas em TIC, na indicação de recursos 

adequados aos processos de aprendizagem implicados na concretização das metas visadas, 

e na apresentação de formas de avaliação coerentes com os objetivos de aprendizagem 

estipulados para as TIC. 

Introdução 

O propósito inerente ao estudo que aqui se apresenta inscreve-se no quadro de 

uma discussão mais ampla, onde se pretende interrogar os limites da implementação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como área de formação 

transdisciplinar no contexto do ensino básico, em Portugal, e o seu potencial em termos 

de mudança e inovação curricular (Cruz, 2011; Cruz & Costa, 2012). No cerne desta 

discussão, o que nos interessa analisar e compreender é o modo como os 

textos/contextos de produção pedagógica
1
, que traduzem aspirações de natureza 

                                                 
1 No âmbito deste trabalho, o entendimento de textos/contextos de produção pedagógica está circunscrito aos 

discursos especializados que circulam em «textos curriculares-oficiais» (Costa et al, 2010), «textos académicos 

teórico-metodológicos» dedicados à clarificação e aprofundamento dos pressupostos e princípios curriculares que 

estiveram na base do trabalho que teria levado a projetar o modelo integrador na área das TIC (Costa, 2010; 2011; 

Cruz & Costa, 2011), e «textos de literatura especializada» com incidência na integração curricular (Guimarães, 

Pombo, & Levy, 1994; Alonso, 2002; Beanne, 2003; Drake & Burns, 2004) e na perspetiva transdisciplinar (Cruz, 

2011). 
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integradora relativamente à posição curricular das TIC, são valorizados, apropriados e 

transformados aos diversos níveis do sistema. 

Uma das vertentes desta investigação incide no subsistema curricular prático-

pedagógico (Gimeno, 2000), e tem sido consagrada à compreensão do modo como os 

professores interpretam, valorizam e se apropriam dos discursos especializados que 

traduzem aspirações de natureza integradora relativamente à posição das TIC no 

currículo formal. Para abordarmos este processo de recontextualização, enquanto 

movimento de interpretação e apropriação das práticas discursivas em foco, temos vindo 

a acompanhar um grupo de professores que aceitou o desafio de pensar uma 

organização do trabalho pedagógico tendo em vista a articulação das várias áreas 

disciplinares e não disciplinares que integram o currículo de uma turma de alunos do 7.º 

ano de escolaridade.  

No sentido de tornar viável a discussão e o diálogo entre as diferentes áreas 

curriculares e, bem assim, a possibilidade de desenvolver uma ação pedagógica 

concertada em função de objetivos coletivamente definidos, os professores dessa turma 

foram convidados a participar numa Oficina de Formação sobre “Metas de 

Aprendizagem TIC - Estratégias para a Informação, Comunicação e Produção em 

Segurança”, que decorreu ao longo do ano letivo de 2012/2013. Com um total de 14 

participantes, além de integrar 8 professores da turma alvo, a Oficina também viria a 

acolher 6 professores de outras turmas e anos de escolaridade, mas todos exercendo as 

suas funções na mesma escola.  

Privilegiando uma dinâmica de agrupamento de escola, a Oficina foi desenhada 

com uma carga horária de 50 horas, distribuída equitativamente por sessões presenciais 

e sessões de trabalho autónomo. A componente de trabalho presencial foi organizada 

em 8 sessões, com início a 28 de novembro de 2012 e término a 6 de março de 2013, 

tendo culminado na elaboração de um conjunto de planos de ensino, de natureza 

integradora, prevendo a articulação de conteúdos curriculares distintos, incluindo o 

desenvolvimento de competências transversais em TIC, definidas em 2010 no âmbito 

do Projeto Metas de Aprendizagem (Costa et al, 2010)
2
.  

Para a sua elaboração, os professores foram introduzidos à lógica e filosofia 

subjacentes à perspetiva de integração curricular das TIC perfilhada no âmbito do 

                                                 
2 Para uma visão geral das competências transversais em apreço, disponibilizamos em anexo as metas definidas em 

2010 para o final de cada um dos três ciclos do ensino básico na área das TIC (ANEXO 1). No site do Ministério da 

Educação também estão disponíveis as metas de aprendizagem definidas para a educação pré-escolar 

(http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/). 
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referido projeto, tendo-lhes sido criadas oportunidades para explorar e interpretar os 

discursos aí produzidos (Costa, 2010; 2011; Cruz & Costa, 2011; Costa, Rodriguez, 

Cruz & Fradão, 2012). Como complemento de aprofundamento e questionamento da 

respetiva lógica integradora, também lhes foi facultado um conjunto de literatura 

especializada sobre integração curricular (Alonso, 2002; Beanne, 2003; Drake & Burns, 

2004) e avaliação das aprendizagens (Santos, 2003; Maingain & Dufour, 2008). Além 

do suporte em termos de fundamentação teórica, a formação também contemplou a 

exploração (em contexto) de recursos, ferramentas e aplicações digitais com 

potencialidades pedagógicas, alguns dos quais abordados e explorados para satisfazer 

justamente os interesses e as necessidades manifestadas pelo grupo. 

Com base neste enquadramento, este trabalho apresenta um primeiro balanço 

sobre o movimento de recontextualização em curso pelo grupo de professores que a 

investigadora responsável, primeira autora desta comunicação, tem tido o privilégio de 

acompanhar ao longo do presente ano letivo. 

 

Método 

Objetivos 

Com o propósito de compreendermos o modo como os professores interpretam, 

valorizam e se apropriam dos discursos especializados que traduzem aspirações de 

natureza integradora relativamente à posição das TIC no currículo formal do ensino 

básico, enquanto área de formação transdisciplinar, este trabalho visa proceder a uma 

análise preliminar dos dados já recolhidos no campo empírico em que nos situamos. 

Neste sentido, procurar-se-á compreender o modo como um grupo de professores 

(n=14), que temos vindo a acompanhar durante este ano letivo (2012/13), percebe e 

exterioriza os princípios e a filosofia inerentes à “Proposta Curricular de Integração 

Transversal das TIC” (Costa, 2010; 2011; Cruz & Costa, 2011), e apurar algumas das 

dificuldades que irrompem ao nível da conceção de planos curriculares orientados para 

o desenvolvimento integrado de metas de aprendizagem definidas na área das TIC.  

 

Amostra 

A amostra para o desenvolvimento desta análise preliminar é de natureza teórico-

textual e integra dados de carácter qualitativo provenientes de cinco planos de ensino 
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integrado
3
 produzidos por um grupo de professores que, no início do ano letivo de 

2012/13, aceitou o desafio de pensar uma organização do trabalho pedagógico tendo em 

vista a vivência e o diálogo entre distintas áreas do conhecimento escolar, incluindo o 

desenvolvimento intencional de aprendizagens definidas na área das TIC (Costa et al., 

2010). No QUADRO 1 apresentam-se as características gerais dos planos que constituem 

a fonte privilegiada para a recolha e análise de dados empíricos, destacando-se, para 

cada caso, o número de professores envolvidos, a disciplina central e o respetivo foco 

temático.  

Quadro 1 - Características gerais dos planos de ensino integrado. 

Planos Professores (n) Disciplina central  Foco temático 

A 4 Ciências Naturais  Ecossistemas 

B 2 História  Arte românica e gótica 

C 3 Língua Portuguesa  Os jovens e o uso das TIC - vantagens e perigos 

D 3 Francês  Bem-estar/Saúde (“En forme”) 

E 2 Educação Visual Formas naturais e formas construídas pelo homem 

 

Instrumentos 

Para se proceder à recolha e análise dos dados disponibilizados nos planos 

produzidos pelos professores, foi concebida uma rubrica de avaliação
4
 contemplando 

sete critérios de avaliação e quatro níveis qualitativos de realização, aos quais se 

associou uma escala numérica inteira de 0 a 3, conforme se específica no QUADRO 2. 

 

Quadro 2 - Rubrica de avaliação dos planos de ensino integrado.  

CRITÉRIOS 
NÍVEIS DE REALIZAÇÃO 

Insuficiente (0) Suficiente (1) Bom (2)  Muito Bom (3) 
Âmbito 

disciplinar 

 

O plano envolve 

apenas uma 

disciplina. 

O plano envolve duas 

disciplinas. 

O plano envolve três 

disciplinas. 

O plano envolve mais 

do que três 

disciplinas. 

Abrangência 

das metas de 

TIC 

O plano não 

contempla, de forma 

explícita, metas de 

TIC. 

O plano contempla 

explicitamente uma das 

metas de TIC. 

O plano contempla 

explicitamente duas das 

metas de TIC. 

O plano contempla 

explicitamente mais 

de duas metas de TIC. 

Relação entre 

os objetivos e 

as metas de 

TIC 

O plano não 

evidencia qualquer 

relação entre os 

objetivos e as metas 

de TIC. 

O plano evidencia uma 

relação, explicita ou 

implicitamente, entre os 

objetivos e algumas 

metas de TIC.  

O plano evidencia uma 

relação, explicita ou 

implicitamente, entre os 

objetivos e a maioria 

das metas de TIC. 

O plano evidencia 

uma relação, explicita 

ou implicitamente, 

entre os objetivos e 

todas as metas de 

TIC. 

                                                 
3
 Por planos de ensino integrado entende-se, no âmbito deste trabalho, qualquer planificação didático-pedagógica que 

vise intencionalmente alguma articulação entre conteúdos curriculares de natureza distinta, habitualmente trabalhados 

de forma isolada em áreas ou disciplinas que integram o currículo formal (Guimarães, Pombo & Levy,1994). 
4 Usadas usualmente para avaliar processos e/ou produtos de aprendizagem (e.g, ensaios, trabalhos de pesquisa, 

apresentações orais, etc.), tanto no ensino presencial quanto no ensino a distância (Duarte, Canelas, Soares, Pombo & 

Loureiro, 2012), as rubricas de avaliação constituem uma alternativa aos instrumentos de avaliação estritamente 

centrados na componente certificativa da avaliação, permitindo formular juízes de valor a partir de observações e 

dados de natureza qualitativa, devidamente contextualizados. Em termos práticos, as rubricas podem ser definidas 

como “esquemas explícitos para classificar produtos ou comportamentos, em categorias que variam ao longo de um 

contínuo” (Biagiotti,2005, p.2). 
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Clareza do 

propósito 

subjacente à 

utilização de 

tecnologias 

O plano não 

contempla 

informações que 

permitam perceber 

minimamente o 

propósito subjacente 

à utilização de 

tecnologias. 

O plano contempla 

informações que 

permitem perceber 

minimamente o 

propósito subjacente à 

utilização de 

tecnologias. 

O plano contempla 

informações que 

permitem perceber 

claramente o propósito 

subjacente à utilização 

de tecnologias. 

O plano contempla 

informações que 

permitem perceber 

muito claramente o 

propósito subjacente à 

utilização de 

tecnologias. 

Articulação das 

atividades e 

tarefas com as 

metas de TIC 

O plano não 

apresenta atividades 

e tarefas de forma 

articulada, explicita 

ou implicitamente, 

com as metas de 

TIC. 

O plano apresenta 

atividades e tarefas de 

forma articulada, 

explícita ou 

implicitamente, com 

algumas metas de TIC. 

 

O plano apresenta 

atividades e tarefas de 

forma articulada, 

explícita ou 

implicitamente, com a 

maioria das metas de 

TIC. 

O plano apresenta 

atividades e tarefas 

relacionadas de forma 

articulada, explicita 

ou implicitamente, 

com todas as metas de 

TIC. 

Pertinência dos 

recursos para a 

concretização 

das metas de 

TIC  

O plano não 

apresenta recursos 

adequados e 

pertinentes para a 

concretização das 

metas de TIC. 

O plano apresenta 

recursos adequados e 

pertinentes para a 

concretização de 

algumas metas de TIC. 

O plano apresenta 

recursos adequados e 

pertinentes para a 

concretização da 

maioria das metas de 

TIC. 

O plano apresenta 

recursos adequados e 

pertinentes para a 

concretização de todas 

as metas definidas na 

área de TIC. 

Coerência da 

avaliação face 

aos objetivos 

definidos para 

as TIC 

O plano não 

apresenta uma 

proposta de 

avaliação coerente 

face aos objetivos 

definidos para as 

TIC. 

O plano apresenta uma 

proposta de avaliação 

parcialmente coerente, 

considerando alguns 

dos objetivos definidos 

para as TIC. 

O plano apresenta uma 

proposta de avaliação 

tendencialmente 

coerente, contemplando 

a maioria dos objetivos 

definidos para as TIC. 

O plano apresenta 

uma proposta de 

avaliação totalmente 

coerente, 

considerando todos os 

objetivos definidos 

para as TIC. 

 

Do ponto de vista metodológico, a construção da rubrica de avaliação privilegiou 

os dados do contexto em que nos movemos para justificar e situar as decisões tomadas, 

mas que também beneficiou de uma estratégia de participação e colaboração de diversos 

atores. Embora as decisões assumidas tenham sido, em última instância, da inteira 

responsabilidade da investigadora responsável pelo projeto, este processo contou com a 

formadora responsável pela Oficina de Formação, e ainda com uma investigadora que, 

além de colaborar na definição do conjunto definitivo dos elementos a considerar no 

processo de análise, também funcionou como um juiz externo de regulação da 

experiência vivenciada tanto pela investigadora responsável como pela formadora. 

Deste processo de construção partilhada, resultou não apenas a rubrica de avaliação 

anteriormente apresentada, mas também a operacionalização dos sete critérios de 

avaliação, especificados conforme se apresenta no QUADRO 3. 
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Quadro 3 - Operacionalização dos critérios de avaliação.  

Critério 1: O «âmbito disciplinar» diz respeito ao número de disciplinas envolvidas nos planos de 

ensino integrado produzidos pelos professores que participaram na Oficina de Formação. Tratando-se de 

uma formação desenhada com a pretensão de congregar o maior número de professores de uma mesma 

turma, seria expectável que esses planos articulassem o limite máximo das disciplinas envolvidas 

(Matemática, Ciências Naturais, Português, História, Francês, Educação Visual e a disciplina oferta de 

escola “Pensar, Explorar e Construir”). 

Critério 2: A «abrangência das metas de TIC» foca o alcance das metas visadas na área de TIC. Em 

função da fundamentação teórica apresentada e partilhada com os participantes sobre a filosofia inerente 

à “Proposta Curricular de Integração Transversal das TIC” (Costa, 2010; Cruz & Costa, 2011), seria de 

esperar que os planos de ensino integrado fossem formulados no sentido de concorrer para mais do que 

um domínio de competência em TIC, podendo convergir no máximo para o desenvolvimento de 

aprendizagens definidas nos quatro domínios (informação, comunicação, produção e segurança). 

Critério 3: A «relação entre os objetivos e as metas de TIC» pretende focalizar a análise no tipo de 

objetivos esperados e a sua vinculação às metas enunciadas na área das TIC. Ainda que a definição dos 

objetivos a alcançar não se devesse circunscrever somente aos domínios de competências definidos para 

as TIC, seria expectável que estes, além de centrados na aprendizagem (resultados de aprendizagem), 

evidenciassem ligações efetivas às competências transversais definidas para a área de TIC, ainda que 

implícitas. 

Critério 4: A «clareza do propósito subjacente à utilização de tecnologias» incide na análise da 

intenção que preside à mobilização das tecnologias digitais por parte dos alunos para a concretização dos 

objetivos visados. Tendo-se tomado como referência os exemplos de “Estratégias de Ensino e de 

Avaliação” produzidos no âmbito do Projeto Metas de Aprendizagem (Costa et al, 2010; Cruz, Costa & 

Fradão, 2012), seria expectável encontrar elementos necessários à compreensão do papel das tecnologias 

nos processos de aprendizagem, mas também no tipo de trabalho didático que se pretende desenvolver 

com os alunos. 

Critério 5: A «articulação das atividades e tarefas com as metas de TIC» recai na análise do grau de 

legibilidade com que determinada atividade é apresentada, incluindo a sua relação e coerência com as 

metas de TIC definidas no plano. Ainda que as indicações fornecidas tenham sublinhado a seleção dos 

elementos-chave da estratégia em detrimento da pormenorização exaustiva, seria expectável que a 

descrição das atividades e tarefas evidenciasse determinados princípios, designadamente a articulação 

lógica e pedagógico-didática de atividades e/ou tarefas face às aprendizagens visadas, neste caso, na área 

das TIC. 

Critério 6: A «pertinência dos recursos para a concretização das metas de TIC» incide na análise do 

tipo de recurso que se pretende mobilizar e colocar ao dispor dos alunos para a concretização das 

aprendizagens visadas, especificamente na área das TIC. Tendo como base o princípio de articulação 

coordenada entre todos os elementos que estruturam o plano de ensino integrado, mas também a 

conceção de aprendizagem com tecnologias (Jonassen, 2007), seria expectável que as propostas 

evidenciassem uma relação lógica e pertinente entre os recursos tecnológicos e as metas visadas na área 

das TIC. 

Critério 7: A «coerência da avaliação face aos objetivos definidos para as TIC» focaliza a análise ao 

nível das características da avaliação, incluindo o grau de detalhe e de articulação entre indicadores, 

critérios e níveis de desempenho, bem como o grau de coerência entre estes elementos e os objetivos 

definidos para as TIC. Sendo absolutamente desejável que os professores procedam às alterações que 

considerem adequadas face às exigências de cada contexto, seria expectável que os planos produzidos 

traduzissem um pensamento de avaliação coerente e significativo, no sentido de valorizar focos e 

estratégias de avaliação congruentes com os resultados esperados em TIC. 

Para facilitar o processo de recolha e sistematização de dados pertinentes para a 

análise que se pretendia encetar, também foi elaborada uma “ficha para a recolha e 

análise dos dados”, contemplando um campo especificamente destinado à apreciação 

descritiva de cada critério e um campo para apreciação global de cada plano, conforme 

se ilustra no QUADRO 4. 
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Quadro 4 - Ficha para a recolha e análise dos dados. 

Plano:  

Juiz:  
 

CRITÉRIOS APRECIAÇÃO DESCRITIVA
1
 NÍVEL 

1  I (0) S (1) B (2) MB (3) 

2  I (0) S (1) B (2) MB (3) 

3  I (0) S (1) B (2) MB (3) 

4  I (0) S (1) B (2) MB (3) 

5  I (0) S (1) B (2) MB (3) 

6  I (0) S (1) B (2) MB (3) 

7  I (0) S (1) B (2) MB (3) 

 APRECIAÇÃO GLOBAL DO PLANO
2
 I (0) S (1) B (2) MB (3) 

Notas: 1. A «apreciação descritiva» é feita com base nos dados constantes dos planos e visa recolher informação para 

determinar e justificar o nível de realização do critério fixado. 2. A «apreciação global do plano» é resultante da 

média aritmética simples das pontuações obtidas em todos os critérios e é composta por uma descrição sintética  

relativamente aos níveis de realização alcançados em cada critério. 

 

Procedimentos 

O processo de construção partilhada, descrito nas linhas precedentes, viria a 

constituir-se como uma estratégia fundamental para garantir a qualidade dos 

instrumentos que elaborámos, mas também para garantir a qualidade da análise que 

pretendíamos realizar. Como esquema estratégico e operacional do processo de recolha 

e análise dos dados, os instrumentos e os materiais de suporte ao desenvolvimento do 

trabalho foram organizados e partilhados num sistema de gestão e organização de 

arquivos online (Box.net), que integra funcionalidades que permitem agilizar o processo 

de partilha e edição colaborativa de documentos.  

Depois de definidas as primeiras linhas de trabalho, foi realizado um encontro 

presencial entre os três juízes para se testar a aplicação dos instrumentos previamente 

construídos e, nessa ótica, tentar-se uma comparação e um acerto dos aspetos a 

considerar em termos de apreciação descritiva e valorativa de cada plano. Deste 

encontro, resultaram novos consensos que culminaram na recolha e análise conjunta dos 

dados presentes num plano selecionado aleatoriamente.  

Utilizando o plano analisado conjuntamente como modelo para o processo de 

recolha de evidências e de análise dos restantes planos, os procedimentos 

metodológicos empreendidos desdobraram-se numa sequência que envolveu três etapas. 

Numa primeira etapa, os planos foram analisados individualmente e as três experiências 

foram postas em comum através do já referido sistema de gestão e organização de 

arquivos online. A análise prosseguiu, numa segunda etapa, observando-se o grau de 
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concordância existente entre os três juízes. Apesar de se ter alcançado um grau de 

concordância significativo na globalidade dos planos analisados (78.5%), as análises 

foram revistas pelos juízes com a intenção de atingir um grau máximo de concordância 

e, numa terceira fase, foram estabelecidos novos consensos para os casos em que se 

verificou um desacordo inicial entre os pareceres emitidos. Alcançado um acordo de 

100% na análise dos planos, por concordância absoluta ou por maioria, organizámos e 

sistematizámos os resultados através de representações gráficas. 

 

Resultados 

Partindo das decisões tomadas e dos procedimentos seguidos para analisar os 

dados a que nos reportamos neste trabalho, construímos um gráfico que proporciona 

uma visão sinóptica dos resultados apurados, destacando o valor que cada plano obteve 

em cada um dos sete critérios de avaliação previamente definidos e, paralelamente, o 

resultado obtido na apreciação global de cada plano (médias dos planos). A análise dos 

valores médios obtidos, conforme nos sugere a leitura do GRÁFICO 1, permite concluir 

que não há grande variabilidade em termos de nível de realização global dos planos, 

verificando-se que a média da esmagadora maioria oscila entre 0.6 e 1.3 – valores aos 

quais corresponde o nível de realização considerado como “suficiente”. Apenas um dos 

cinco planos analisados obteve um valor médio de 1.7 (Plano C), correspondente a um 

nível de realização considerado “bom”, mas ainda assim distante do nível máximo de 

realização passível de alcançar (3=“muito bom”). 

Gráfico 1 – Visão sinóptica dos resultados.  
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Centrando a nossa leitura nas pontuações obtidas nos critérios de avaliação 

estipulados, concluímos que foram poucos os que obtiveram a cotação mais elevada 

(3=“muito bom”), destacando-se apenas dois critérios, designadamente o critério 2 

(“abrangência das metas de TIC”) e o critério 5 (“articulação das atividades e tarefas 

com as metas de TIC”). A avaliação dos planos nos restantes critérios não ultrapassou o 

“nível 2 - bom”, predominando aliás o “nível 1 - suficiente” nos critérios 4 (“clareza do 

propósito subjacente à utilização de tecnologias”) e 7 (“coerência da avaliação face aos 

objetivos definidos para as TIC”), e o “nível 0 - insuficiente” nos critérios 1 (“âmbito 

disciplinar”) e 3 (“relação entre os objetivos e as metas de TIC”).  

Feito este balaço geral, prosseguiremos com a apresentação dos principais 

resultados de forma mais detalhada, mobilizando para o efeito os dados que nos 

permitiram determinar e justificar a formulação de juízos de valor sobre cada um dos 

sete critérios fixados previamente. 

 

Critério 1: Âmbito disciplinar 

Embora todos os planos prevejam o desenvolvimento de metas de aprendizagem 

definidas na área das TIC, os resultados parecem indiciar alguma dificuldade de 

articulação entre os professores da mesma turma para o desenvolvimento de um plano 

de atividades coletivo e comum, que permitisse mobilizar e desenvolver conhecimentos 

das diferentes disciplinas envolvidas. De facto, a modalidade de integração privilegiada 

para o desenvolvimento das metas de TIC envolve apenas uma disciplina. Embora se 

destaque o Plano A, por envolver três disciplinas distintas (Ciências Naturais, 

Matemática e Educação Visual), os resultados apurados, relativamente ao âmbito 

disciplinar, mostram alguma fragilidade no estabelecimento de relações horizontais 

entre os professores das diferentes disciplinas, reforçada possivelmente pela existência 

de fortes relações de trabalho verticais, moldadas e limitadas pela especificidade que 

caracteriza cada uma das disciplinas envolvidas. 

 

Critério 2: Abrangência das metas de TIC 

Apesar de um dos planos não contemplar de forma explícita o desenvolvimento de 

metas de aprendizagem de TIC (Plano A), optando antes por fazê-lo implicitamente 

seguindo uma lógica que se aproxima à definição de resultados esperados, a análise 

empreendida revelou resultados muito satisfatórios, em termos globais, no que respeita 

a este critério analítico. Efetivamente, dos cinco plano analisados, três deles (Planos B, 
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C e D) obtiveram o nível de realização 3 (“muito bom”), destacando-se o Plano B por 

enunciar de forma explícita metas de TIC definidas nos respetivos quatro domínios 

(informação, comunicação, produção e segurança). Os domínios da informação e da 

segurança estão presentes nos quatro planos que contemplam o desenvolvimento de 

metas de TIC, mas o domínio da comunicação surge, de forma explícita, apenas no 

Plano B. Tendo presente estes resultados, podemos concluir que os professores, na sua 

maioria, parecem familiarizados com a lógica de “conexão” que presidiu à 

operacionalização das metas de aprendizagem na área das TIC, particularmente no que 

respeita ao propósito de articulação consertada das competências especificamente 

visadas na área das TIC (Cruz & Costa, 2011; Cruz, Costa & Fradão, 2012). 

 

Critério 3: Relação entre os objetivos e as metas de TIC 

Em termos gerais, os resultados decorrentes da análise da relação entre os 

objetivos e as metas de TIC sugerem alguma dificuldade na tarefa de identificar e 

definir objetivos relacionados especificamente com as metas preconizadas em cada 

plano para a área das TIC. Além da maioria das propostas não evidenciar qualquer 

ligação, explícita ou implícita, entre os objetivos e as metas de TIC definidas e 

apresentadas em cada caso (Planos B, D e E), os objetivos apresentados tendem a 

circunscrever-se ao desenvolvimento de conhecimentos específicos da disciplina 

respetiva, e alguns deles surgem definidos não em termos de objetivos de 

aprendizagem, mas sim do ponto de vista do ensino, ou seja, como resultados a atingir 

pelo professor (Plano D). Ainda que a definição dos objetivos a alcançar não se devesse 

circunscrever aos domínios de competências estipulados para as TIC, os planos afastam-

se da desejável ligação e congruência entre os objetivos que se esperam concretizar e as 

metas de aprendizagem que se desejam promover, especificamente na área das TIC. 

 

Critério 4: Clareza do propósito subjacente à utilização de tecnologias 

No que respeita ao propósito subjacente à mobilização de tecnologias digitais para 

o desenvolvimento das metas visadas, verificámos que as informações constantes dos 

planos analisados são escassas (Planos B, C e D) ou inexistentes (Planos A e E) para 

analisar tal propósito. Apesar das parcas informações e, em consequência, das 

dificuldades que se colocam em termos de perceção sobre o papel que se atribui às 

tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem, pudemos verificar que os 

planos que apresentam algumas informações tendem a (sobre)valorizar o papel das 
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tecnologias no desenvolvimento das capacidades definidas no domínio da informação, 

anunciando a realização de trabalhos de pesquisa. Além de suprimirem o papel das 

tecnologias para o desenvolvimento das aprendizagens que vão além da pesquisa de 

informação, apresentam poucos ou nenhum detalhe sobre o modo como os alunos se 

irão organizar para trabalhar com as tecnologias. 

 

Critério 5: Articulação das atividades e tarefas com as metas de TIC 

Como inicialmente referido, os resultados obtidos na análise da articulação das 

atividades e tarefas com as metas de TIC foi um dos dois critérios onde se obteve um 

nível de concretização mais elevado (3=“muito bom”), designadamente nos planos B e 

C. Apesar disso, o grau de legibilidade com que determinada atividade é apresentada 

revela algumas fragilidades, mais salientes contudo nos planos D e E (nível de 

concretização 1=”suficiente), onde a relação entre atividades e metas de TIC definidas 

em cada caso é pouco coerente. Por exemplo, o Plano D prevê um conjunto de 7 

atividades que o professor irá criar no Moodle para que os alunos desenvolvam as suas 

ideias sobre o tema proposto (“En Forme”). Analisando essas atividades e a sua relação 

com as metas de TIC definidas no plano, observa-se o seguinte: i) há atividades de 

natureza comunicativa (fórum, chat) que não estão relacionadas com as metas de TIC; 

ii) não há qualquer relação entre as atividades e o domínio da segurança; iii) há uma 

relação muito superficial entre as atividades e o domínio da informação (inquérito?); e 

iv) a articulação mais evidente entre as atividades e as metas situa-se no domínio da 

produção (glossário, wiki). Ainda que as indicações fornecidas nos planos tenham 

sublinhado a seleção dos elementos-chave das atividades, em detrimento da sua 

pormenorização exaustiva, parece existir alguma dificuldade na tarefa de articular, de 

forma lógica e coerente, as atividades pedagógico-didáticas com as aprendizagens 

visadas especificamente na área das TIC. 

 

Critério 6: Pertinência dos recursos para a concretização das metas de TIC 

Os resultados decorrentes da análise focalizada no tipo de recursos que se 

pretende mobilizar e colocar ao dispor dos alunos para a concretização das 

aprendizagens visadas em cada Plano, especificamente na área das TIC, mostram que 

também a este nível há algumas fragilidades. Mais concretamente, pudemos observar 

que a maioria dos planos apresenta recursos adequados e pertinentes mas apenas para o 

desenvolvimento de uma pequena parte das metas visadas na área das TIC (Planos B, C, 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2719



 

 

D e E). Em geral, os recursos são elencados de forma muito genérica (por exemplo, 

computador, Internet, ferramentas de TIC e Moodle), sem qualquer associação com as 

características dos processos de aprendizagem implicados no desenvolvimento das 

metas de TIC preconizadas em cada plano.  

 

Critério 7: Coerência da avaliação face aos objetivos definidos para as TIC 

Em termos gerais, os resultados decorrentes da análise focalizada ao nível das 

características da avaliação prevista em cada plano, mostram que nenhum plano 

apresenta uma proposta de avaliação totalmente coerente com os objetivos definidos 

para as TIC. Ainda que algumas propostas apresentem indicadores e níveis de qualidade 

de desempenho relacionados com as metas definidas para as TIC, verificámos que as 

propostas de avaliação apresentadas são, tendencialmente, incoerentes (Planos D e E) 

ou parcialmente coerentes (Planos A e B), quando analisadas em função dos objetivos 

de aprendizagem definidos especificamente para as TIC. Apenas uma das propostas 

(Plano C) obteve o nível de realização 3, considerado “bom”, por traduzir um 

pensamento de avaliação coerente, e que se manifestou na apresentação de focos e 

estratégias de avaliação congruentes com a maioria dos objetivos definidos para as TIC. 

 

Conclusões e desenvolvimentos futuros 

Embora nos tivéssemos centrado na análise do modo como um grupo de 

professores percebe e exterioriza os princípios e a filosofia inerentes à “Proposta 

Curricular de Integração Transversal das TIC” (PCIT-TIC), interessava-nos também 

detetar e identificar aspetos e áreas deficitárias ao nível da planificação de atividades de 

ensino integrado, que prevejam intencionalmente o desenvolvimento articulado de 

aprendizagens definidas na área das TIC. Movidos por tais interesses, pudemos observar 

que, no plano intencional, a filosofia e os princípios inerentes à PCIT-TIC parecem ter 

sido bem acolhidos no terreno da prática-pedagógica. A este respeito, verificámos que 

os planos denotam uma aproximação à lógica de “conexão” que presidiu à 

operacionalização das metas de aprendizagem na área das TIC (Cruz & Costa, 2011; 

Cruz, Costa & Fradão, 2012), visível e expressa na possibilidade de cada plano poder 

contribuir (teoricamente) para o desenvolvimento de aprendizagens consagradas em 

domínios de competência distintos (informação, produção, comunicação e segurança). 

Apesar disso, os resultados apurados também evidenciam algumas fragilidades na 

elaboração de planos de ensino integrado orientados especificamente para a 
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implementação de metas de aprendizagem definidas na área das TIC. No essencial, tais 

fragilidades apontam para dificuldades manifestas em variados aspetos, ainda que todas 

elas ponham a descoberto dificuldades de articulação curricular, nomeadamente no 

estabelecimento de relações horizontais entre professores de diferentes disciplinas, na 

definição de objetivos de aprendizagem congruentes com as respetivas metas de TIC, na 

clarificação do propósito subjacente à utilização de tecnologias nos processos e formas 

sociais de aprendizagem, na tarefa de articular as atividades pedagógico-didáticas com 

as aprendizagens visadas em TIC, na indicação de recursos adequados aos processos de 

aprendizagem implicados na concretização das metas visadas em TIC, e na apresentação 

de formas de avaliação coerentes com os objetivos de aprendizagem estipulados para as 

TIC. Relembrando a natureza preliminar do estudo empreendido para um propósito 

maior, estes resultados servirão como base para um questionamento analítico que se 

deseja aprofundar num futuro próximo. Para esse efeito, serão mobilizados novos dados 

empíricos a recolher no quadro de uma estratégia metodológica que incluirá, entre 

outros aspetos, a devolução destes resultados aos professores participantes na 

investigação em curso. 
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Anexo 1 – Metas de aprendizagem de TIC para o ensino básico (final de ciclos). 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO SEGURANÇA 

1
.º

 C
E

B
 (

4
º 

an
o

) 

O aluno utiliza recursos 

digitais on-line e off-line 

para pesquisar, selecionar 

e tratar a informação, de 

acordo com os objetivos 

definidos e as orientações 

fornecidas pelo professor. 

O aluno comunica e 

interage com outras 

pessoas, usando, com o 

apoio do professor, 

ferramentas de 

comunicação síncrona e 

assíncrona e respeitando as 

regras de conduta 

subjacentes. 

O aluno desenvolve, 

com o apoio e 

orientação do professor, 

trabalhos escolares com 

recurso a ferramentas 

digitais fornecidas, para 

representar 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos. 

O aluno adota 

comportamentos 

elementares de 

segurança na 

utilização das 

ferramentas digitais 

fornecidas, 

respeitando os direitos 

de autor. 

2
.º

 C
E

B
 (

6
.º

 a
n
o

) 

O aluno utiliza recursos 

digitais on-line e off-line 

para, com o apoio do 

professor, pesquisar, 

selecionar e tratar 

informação de acordo 

com objetivos concretos e 

com critérios de qualidade 

e pertinência. 

O aluno comunica, interage 

e colabora com outras 

pessoas, usando ferramentas 

e ambientes de 

comunicação em rede, 

selecionados com o apoio 

do professor, como 

estratégia de aprendizagem 

individual e coletiva. 

O aluno concebe e 

desenvolve, com 

orientação e apoio do 

professor, trabalhos 

escolares, recorrendo a 

diferentes ferramentas 

digitais, para exprimir e 

representar 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos. 

O aluno adota 

comportamentos 

seguros, respeita 

direitos de autor e de 

propriedade 

intelectual, e observa 

normas de conduta na 

utilização de 

ambientes digitais on-

line. 

3
.º

 C
E

B
 (

9
.º

 a
n
o

) 

O aluno utiliza recursos 

digitais on-line e off-line 

para pesquisar, selecionar 

e tratar informação de 

acordo com objetivos 

concretos, decorrentes de 

questões e problemas 

previamente identificados, 

e com critérios de 

qualidade e pertinência. 

O aluno comunica, interage 

e colabora usando 

ferramentas e ambientes de 

comunicação em rede, 

selecionados de acordo com 

as respetivas 

potencialidades e 

constrangimentos, como 

estratégia de aprendizagem 

individual e coletiva. 

O aluno concebe e 

desenvolve trabalhos 

escolares com recurso a 

diferentes ferramentas 

digitais, e cria 

documentos originais 

que exprimam e 

representem 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos. 

O aluno adota 

comportamentos 

seguros, respeita 

direitos de autor e de 

propriedade 

intelectual, e observa 

normas de conduta na 

utilização de 

ambientes digitais on-

line. 

Fonte: Adaptado de http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/ (acesso em 25.06.2013). 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo divulgar uma pesquisa, no âmbito do 

doutoramento, que analisa a contribuição que o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) tem na decisão pessoal do licenciando em geografia do 

IFRN, sobre seu encantamento para ser professor. Pretende-se realizar uma pesquisa de 

cariz qualitativo, compreensiva, explorando ideias de vários autores que estudam esta 

problemática de investigação, analisando documentos que informam a política de 

formação de professores no Brasil e inquirindo intervenientes diretos neste processo. 

Através da iniciação à prática docente, o aluno-professor, terá condições para fazer uma 

reflexão sobre a sua futura atuação profissional. O PIBID, programa do Ministério da 

Educação, tem como finalidade  antecipar o vínculo entre os licenciandos, a sala de aula e 

os ambientes escolares na rede pública de educação formal, articulando o ensino superior, 

a escola e os sistemas de educação. Perspectiva-se que este programa  possa vir a 

acrescentar algumas estratégias de aprendizagem inovadoras nas aulas de geografia, 

articuladas com as táticas educacionais,já praticadas pelos professores  desta ciência 

geográfica. Atualmente, na área do subprojeto da licenciatura em Geografia, o PIBID tem 

a sua atuação em oito escolas da rede estadual de educação básica, com a participação de 

42 bolsistas.  Desta forma, é-lhe proporcionada a oportunidade de uma tomada de decisão 

pessoal consciente e refletida sobre o ato de ensinar, assumindo e se encantando, 

realmente, com sua futura profissão e desenvolvimento profissional.  

 

 

Introdução 

O presente artigo propõe divulgar uma pesquisa em curso, cujo objetivo essencial 

é analisar a contribuição do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), na decisão pessoal do licenciando em geografia do IFRN, sobre seu 

encantamento para ser professor, pois, através da iniciação à prática docente, este aluno-

professor terá condições de fazer uma reflexão sobre o seu futuro profissional. O 

Programa tem como um dos seus objetivos centrais o fomento da formação inicial dos 

estudantes de licenciatura, através de práticas de iniciação à docência, assumindo 

fundamental importância no estabelecimento da relação entre a teoria e a prática, 

possibilitando, ainda, identificar as potencialidades e fragilidades do programa de 

iniciação à docência para o futuro profissional de geografia.  
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O que motiva esta pesquisa é a reflexão em torno de como o PIBID poderá 

contribuir para que os futuros professores de geografia do IFRN possam ser inseridos no 

mundo do trabalho, promovendo, assim, o conhecimento e a intervenção na realidade 

escolar, seu futuro campo de atuação como docente. Pois é do nosso conhecimento que, 

na busca da articulação de atividades de pesquisa, extensão e ensino, o programa PIBID 

desenvolve atividades didático-pedagógicas. Esta busca contribuirá para a formação 

docente dos alunos que cursam a Licenciatura em Geografia, ao mesmo tempo que 

promove o diálogo entre a Instituição e as escolas públicas, buscando oferecer 

alternativas de melhoria das condições de ensino da Geografia das escolas públicas de 

Educação Básica. Nesta direção, este programa ensejará ao licenciando, após o 

conhecimento do seu futuro campo de ação profissional, a deliberação pessoal sobre a 

sua inserção na profissão e a sua formação como docente.  

Constitui ainda referência essencial para a concretização desse trabalho 

acadêmico, o nosso interesse pessoal pelo tema em estudo, devido ao facto de estarmos 

assumindo, no momento atual, a coordenação do subprojeto de Licenciatura em 

Geografia do PIBID, ano 2011, do Campus Central do IFRN. Com este intuito, 

desenvolvemos esta proposta começando por contextualizá-la no âmbito da política do 

Ministério da Educação, seguindo-se uma problematização da sua pertinência no 

encantamento dos futuros professores com a profissão professor, terminando com uma 

nota final em jeito de síntese integrada da problemática em estudo. 

Método 

Com base nos objetivos propostos, a nossa pesquisa terá como base o enfoque 

qualitativo, pois este tipo de abordagem qualitativa é indicada quando o fenômeno a ser 

estudado é bastante complexo, de natureza social e não tende à quantificação. São 

sempre usados quando o entendimento do contexto social e cultural é um elemento 

importante para a pesquisa. Este tipo de pesquisa tem um caráter exploratório, 

apresentando aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo 

conscientes, podemos afirmar que esta enquete dar-se de maneira espontânea, 

entrevistando pessoas que tiveram experiência prática com os acontecimentos, com a 

problemática a ser pesquisada. É utilizada quando se busca percepções e entendimento 

sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. Em relação 

a este tipo de pesquisa Silva (2004: 14),     
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(..) Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de 

pesquisa qualitativa. Não requer os usos de métodos e técnicas estatísticas. 

O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumento chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus 

dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 

de abordagem.  

 

Pretende-se, portanto, através desta pesquisa qualitativa, do tipo 

interpretativa/compreensiva e crítica, coletar dados por meio de entrevistas junto aos 

alunos-professores e com os professores supervisores das escolas inseridas no 

programa, como também consultar a documentação oficial sobre a implantação do 

PIBIB no país. 

 

Objetivos 

A investigação que nos propomos concretizar, sobre o PIBID como um contributo 

para o (des) encantamento do licenciando em geografia do IFRN”, na prática docente, 

está sustentada pelas idéias teóricas acima referidas, apresenta como finalidade central 

analisar a contribuição para o (des) encantamento do licenciando em geografia do 

IFRN” na prática docente  identificando  potencialidades e fragilidades do programa de 

iniciação à docência para o futuro professor de geografia. Com este intuito e a permitir 

delimitar o âmbito do estudo, identificamos as questões principais de investigação que 

se seguem:   

 Qual a relevância do PIBID na formação do graduando em geografia? 

 De que forma o PIBID oportuniza ao licenciando de geografia a decisão em sua 

formação profissional, face a inserção do aluno-professor de geografia do IFRN 

na prática docente? 

 De que forma o PIBID em geografia melhora a qualidade do ensino na rede 

pública? 

Mediante a importância e a natureza que se pretende inovadora deste estudo, 

destas questões emergem os seguintes objetivos: 

 Analisar o PIBID como um contributo ao  licenciado em geografia do IFRN na 

decisão  pessoal de assumir a prática docente 
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 Caracterizar de que forma o PIBID em geografia contribui para a melhoria do 

ensino na rede pública; 

 Identificar quais as principais dificuldades que os futuros professores de 

geografia enfrentam no trabalho que desenvolvem em ambiente escolar, junto ao 

PIBID/IFRN 

 Indicar alternativas que venham a contribuir para a superação dos obstáculos 

encontrados na iniciação a docência. 

 Caracterizar a teoria desenvolvida em sala de aula e as práticas nas atividades do 

PIBID 

 Avaliar a satisfação dos alunos/professores com o contexto escolar; 

 Aprofundar e construir conhecimento sobre propostas facilitadoras da iniciação à 

docência. 

 

Amostra 

Como atores participantes desta investigação elegeremos os alunos da licenciatura 

em Gegrafia do IFRN que atuam como bolsistas do projeto PIBID nas oito escolas da 

rede estadual de ensino da cidade de Natal/RN( Escola Estadual Floriano Cavalcante, 

Escola Estadual Antonio Pinto, Escola Estadual Josefa Sampaio,   Escola Estadual 

Castro Alves, Escola estadual João Fernandes Machado, Escola Estadual Walter 

Pereira, Escola estadual Nestor Lima e a Escola Estadual Ferreia Itajubá ) e os 

professores de geografia das referidas escolas, que atuam como supervisores da 

efetivação do projeto na sua prática, contaremos ainda com a participação dos alunos 

egressos que tiveram atuação no projeto em anos anteriores. Para recolher os dados 

junto destes participantes, este estudo recorrerá ao inquérito por questionário e por 

entrevista, bem como a observação de atividades desenvolvidas pelos licenciandos de 

geografia nas aulas. 

Instrumentos 

Ao longo da investigação serão utilizadas diversas técnicas e instrumentos de 

recolha de dados, tais como: inquérito por questionário (para o trabalho em 

extensão/exploratório) e por entrevista (para o trabalho em profundidade); observação 
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de aulas (com os diversos registos – grelha de observação) e grelha de avaliação de 

currículos; diário de bordo. 

Procedimentos 

Como procedimentos adotados, faremos uma análise de documentos que 

permitem a compreensão do funcionamento do PIBID, como o projeto elaborado pela 

CAPES junto ao MEC, projeto institucional da IFRN e o subprojeto da Licenciatura em 

Geografia.  

Numa outra fase, faremos um acompanhamento dos “futuros” professores de 

geografia em suas atividades, aplicando-lhes questionários com um roteiro 

semiestruturado a cerca das suas vivências e satisfações nas escolas. Identificaremos 

também alguns alunos egressos do curso de Licenciatura em Geografia, que 

participaram do PIBID/IFRN e no momento estejam atuando ou não em sala de aula. 

Sequencialmente será realizada análise do material didático produzidos pelos alunos da 

Geografia integrantes do PIBID/IFRN, como também faremos uma análise dos 

relatórios de acordo com o roteiro aplicado das atividades desenvolvidas com os alunos 

da rede pública, enfatizando-se as opiniões, comentários e frases sobre o PIBID. 

Também realizaremos entrevistas com os professores supervisores das escolas parceiras 

através de um pré-agendamento, a fim de se obter informações sobre as contribuições 

do PIBID na antecipação do processo de Iniciação à docência. 

Resultados  

O trabalho encontra-se em fase inicial, tendo sido desenvolvidos até o momento 

estudos da revisão de literatura, análise documental e elaboração inicial de instrumentos 

de recolha de dados.  

Discussão e conclusões 

As ações do programa de iniciação a docência (PIBID)  

O programa PIBID – criado em 2007 e iniciado em 2008 – pelo Ministério da 

Educação, junto a CAPES-Fundação coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior, e Diretoria de Educação Básica-DEB, através da Coordenação-geral de 

desenvolvimento de conteúdos Curriculares e Modelos Experimentais, tem como 

objetivo antecipar o vínculo entre os licenciandos, a sala de aula e os ambientes 

escolares na rede pública de educação formal, articulando assim o ensino superior, a 
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escola e os sistemas de educação. Desta forma, busca-se promover a formação docente 

necessária para a atuação na Educação Básica pública, fomentando a iniciação à 

docência. 

 O PIBID é um programa que se desenvolve através da concessão de bolsas de 

iniciação à docência para os alunos, futuros professores, que cursam regularmente uma 

licenciatura em instituições públicas de Ensino Superior, como também para os 

coordenadores e supervisores responsáveis pela execução de programa. O intuito 

principal é induzir e fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério, com base na Lei de nº 11.502, datada em 11 de julho de 2007, seguindo as 

diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, implementado pelo 

Decreto nº 6.094, de abril de 2007 e os princípios estabelecidos na Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica com base, no Decreto 

6.755, de 29 de janeiro de 2009 e na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, art. 31.  

O Programa efetiva-se por meio do estabelecimento de convênios entre as 

instituições de educação superior, que forneçam cursos de licenciatura, e as redes de 

educação básica pública com vista a promover a atuação dos licenciandos em formação 

inicial nas práticas pedagógicas dessas escolas. Celebrado o convênio, a CAPES 

concede bolsas para professores coordenadores, docentes locados na escola de educação 

básica e os licenciandos selecionados. Os professores-coordenadores correspondem aos 

docentes ligados às instituições de educação superior e tem como responsabilidade o 

acompanhamento do planejamento, a organização e a execução das atividades previstas, 

além do auxílio aos estudantes bolsistas no suprimento das dificuldades que 

encontrarem no exercer de suas tarefas. Já o docente em exercício na escola de 

educação básica, participante do projeto, atua supervisionando as atividades dos 

bolsistas; ele é a ponte entre a universidade e a escola básica (Miranda et al, 2012: 2).  

Segundo a mesma fonte, atualmente, no Brasil, o PIBID é desenvolvido em 195 

Instituições de Educação Superior de todo o país, as quais desenvolvem 288 projetos de 

iniciação à docência em 4 mil escolas públicas de educação básica, aproximadamente. 

Com a expansão através do edital de 2012, o número de bolsas concedidas atingiu 

49.321, representando assim um crescimento de mais de 80% em relação a 2011. No 

Rio Grande do Norte o Programa é desenvolvido por quatro instituições de Educação 

Superior, são elas: Universidade federal do Rio Grande do Norte-UFRN; Universidade 
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Federal Rural do semiárido – UFERSA; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN e Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte-UERN. No IFRN o programa atual, PIBID 2011, conta com a participação de 291 

estudantes bolsistas distribuídos pelas licenciaturas da Instituição. No campus central 

estão locadas as licenciaturas de Geografia (42 bolsistas); Espanhol(35 bolsistas); 

Física( 35 bolsistas) e Matemática(35 bolsistas) e, nos demais campus, temos as 

licenciaturas de  Química, no campus de  Pau dos Ferros (20 bolsistas) e no campus de 

Currais Novos (32 bolsistas); a licenciatura de Informática, no campus de Ipanguaçu (10 

bolsistas) e Zona Norte/Natal(12 bolsistas); Matemática (15 bolsistas) e Física (35 

bolsistas), no campus de Santa Cruz e no campus de Educação a Distância – EAD, a 

licenciatura de Espanhol (20 bolsistas).  

Na área do subprojeto da licenciatura em Geografia, o PIBID tem a sua atuação 

em oito escolas da rede estadual de educação básica, tendo o apoio de um professor 

lotado na escola  com a função de supervisionar as atividades dos bolsistas de iniciação 

à docência. São as seguintes escolas públicas participantes do programa: Escola 

Estadual Professor Castro Alves, Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti, 

Escola Estadual Professora Josefa Sampaio, Escola Estadual Professor Antônio Pinto de 

Medeiros, Escola Estadual Nestor Lima, Escola Estadual Walter Pereira, Escola 

Estadual José Fernandes Machado e Escola Estadual Ferreira Itajubá. Estando todas 

essas escolas localizadas na cidade do Natal e vinculadas à Secretaria Estadual de 

Educação do RN.  

Ressalta-se que as escolas da rede estadual de ensino do RN apresentam baixas 

taxas no rendimento da aprendizagem de seus alunos, tanto no ensino fundamental 

quanto no ensino médio, facto este comprovado com base nos resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Este vetor mede a qualidade do ensino 

das escolas públicas de educação básica no país, posicionando-se assim o Estado abaixo 

da média nacional, o que reforça a importância de programas de reforço escolar tal 

como o PIBID. Pois, o mesmo tem como principais objetivos elevar a qualidade da 

formação inicial nos cursos de licenciatura e inserir os licenciandos no cotidiano de 

escolas da rede pública de educação, oportunizando-os à participação em experiências 

didático-metodológicas, tecnológicas e práticas docentes, contribuindo, desta forma, 
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para a articulação da teoria com a prática, essencial na formação dos docentes, elevando 

a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

O PIBID, além de oportunizar ao licenciando de geografia a decisão em sua 

formação profissional, pretende-se que este programa  possa vir a acrescentar algumas 

estratégias inovadoras de aprendizagem nas aulas de geografia, articuladas com as 

táticas educacionais já praticadas pelos professores  desta ciência geográfica. Para o 

sucesso da  execução do programa é essencial  que a comunidade escolar seja 

sensibilizada sobre  importância do saldo positivo advindo da implantação deste 

subsídio educacional, que, por outro lado, pressupõe-se que seja  uma das primeiras 

oportunidades de contato do licenciado em geografia com a sala de aula, oportunizando 

decidir sobre a sua escolha profissional.  

Neste sentido, as bases teóricas do programa atual afirmam ser importante o 

envolvimento da direção, da equipe pedagógica, dos professores, dos servidores e dos 

supervisores das escolas parceiras, tornando-se imprescindíveis para a viabilidade da 

ação. Com o objetivo maior de contribuir para a superação das dificuldades encontradas 

no processo ensino-aprendizagem, destacando  soluções e, sobretudo, buscar 

implementá-las através de ações didático-pedagógicas. O Programa também evidencia a 

necessidade da participação destes integrantes do plano de trabalho nas reuniões para a 

socialização das dificuldades das atividades e das ações, facilitando o trabalho que 

deverá ser coletivo e interdisciplinar, uma vez que além as disciplinas que participam do 

Projeto institucional do PIBID, existem todas as outras da grade curricular que podem 

ser trabalhadas de forma interdisciplinar. 

Portanto, o programa tem a expectativa de contribuir para a valorização da escola 

pública, enquanto espaço de formação inicial aluno-docente de Geografia e de formação 

continuada dos professores que exercem sua docência nas escolas envolvidas 

diretamente nesse programa. Desta forma, procura a consonância com as atuais 

orientações curriculares para a Educação Básica, e resguardando a autonomia do 

professor que atua em sala de aula, pensando em alternativas para o ensino da 

Geografia, com a função de facilitar e dinamizar o processo de ensino-aprendizado. 

Neste sentido, a proposta busca também contribuir para que os alunos venham a 

participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), melhorando o ensino e o 
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desempenho com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no 

País. 

Com este intuito, as atividades previstas neste programa deverão acontecer por 

meio da realização de aulas de reforço, oficinas, mini cursos, leituras geográficas, 

estudo do meio, envolvendo diferentes ambientes intra e extraescolar, promovendo, de 

forma sistemática, uma interação entre os demais componentes curriculares. 

O PIBID como propulsor no despertar do encantamento para a docência  

O desenvolvimento profissional dos professores se dá inicialmente através da sua 

formação na academia, mas não podemos descartar a importância fundamental que tem 

a sua prática docente no campo de atuação, ou seja nas escolas. O PIBID age como um 

fator determinante na decisão do licenciando em reconhecer a docência como escolha da 

sua identidade profissional, pois estabelece, logo no início da formação acadêmica, o 

contacto direto com o magistério, fazendo assim um elo entre a teoria e a prática . Num 

estudo levado a efeito pelas universidades do Minho e de Nottingham (Flores, Day e 

Viana, 2007, p.8), no âmbito de questões relacionadas com mudanças na política 

curricular, no profissionalismo e na(s) identidade(s) dos professores, são evidenciados 

resultados que destacam importâncias diversas, tais como “(…) a importância atribuída 

à aprendizagem contínua e às culturas colaborativas, a relevância do trabalho de projeto 

e um entendimento mais amplo dos papéis da escola e dos professores (…)”, para 

interagirem com perfis, interesses e prioridades dos alunos do século XXI (Viana, 

2013). Responder a estes interesses e prioridades, a sua compreensão está relacionada 

com a importante articulação desses interesses e prioridades com a interdependência do 

conhecimento teórico e prático. 

O sentido de identidade dos professores é trabalhado por vários autores, tal como 

refere Kelchtermans (2009), assumido como papel essencial na compreensão do seu 

agir profissional. A descoberta da significação pessoal e social da sua profissão é de 

grande valia para o futuro aluno-professor, pois é necessário conhecer os valores, as 

práticas, as angústias e os anseios advindos da construção de sua vida profissional na 

reafirmação do ser professor, assim nos fala Pimenta (2005:19): 

(...) Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 

social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 

profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas 

consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que 
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resistem a inovações porque prenhes de saberes válido às necessidades da 

realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática 

das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. 

Constrói-se também pelo significado que cada professor, enquanto ator e 

autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, 

de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que 

tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir de sua rede de 

relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros 

agrupamentos. 

 

O ser professor numa sociedade que pouco tem valorizado esta formação 

profissional, por si já se constitui num grande desafio vivencial para o licenciando no 

início da sua vida acadêmica, mas o primeiro obstáculo a ser superado é o 

enfrentamento da realidade cotidiana da escola pública. A insegurança pode conduzir 

esse aprendiz de professor a desapontar-se ou a deslumbrar-se com o cenário escolar 

que já conhecia em um passado recente, mas, desta vez, numa nova condição na 

comunidade escolar, atuando como docente. Assim Cavalcanti (2011, citado em 

Miranda et al, 2012: 3), nos afirma que:  

(…)frequentemente se relaciona com futuros professores, em período de 

estágio, tomados por um clima de medo e insegurança em relação ao 

exercício da profissão. No bojo dessa problemática destacam-se a 

dificuldade encontrada pelos licenciandos em desenvolver atividades que 

busquem motivar os alunos e o desafio de fazer com que estes respeitem o 

professor e contribuam para o bom andamento das aulas. Tal cenário se 

agrava quando se considera que a prática de estágio, geralmente, ocorre nos 

anos finais dos cursos de formação de professores. De uma hora para outra, 

os licenciandos deparam-se com uma realidade pouco vivenciada, até 

mesmo desconhecida, durante sua trajetória no curso superior; muitos se 

espantam chegando até mesmo a desistir da carreira. 

 

A expectativa do licenciando diz respeito a apreensão pela falta da prática e do 

domínio disciplinar na sala de aula, do conteúdo, da metodologia, dos diversos recursos 

didáticos, do conhecimento pedagógico geral, do currículo e programas, dos valores 

educativos, seus fins e propósitos. Também se considera relativa à sua posição cidadã 

diante de um novo momento em sua vida, levando-os, muitas das vezes, a um certo 

desespero no fazer pedagógico. Contudo, ao longo do exercício docente, através da 

observação, participação e da regência é que obtém condições para refletir a futura 

profissão professor, tal como refere Januário (2008: 2): 
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(...) [o] licenciando poderá refletir sobre e vislumbrar futuras ações 

pedagógicas. Ao iniciar uma licenciatura, muitas vezes nos deparamos com 

a insegurança e o receio de não conseguirmos desenvolver um bom trabalho 

em sala de aula. Alguns temem não conseguir dominar a classe, outros se 

preocupam em não saber todo o conteúdo que julgam necessário, uns 

questionam-se quanto ao método que adotarão e outros, ainda, anseiam por 

ministrar aulas. Há ainda uns que se quer pensam em lecionar. Porém, com 

o passar do tempo, os licenciandos passam por uma transformação desses 

sentimentos e começam a se ver enquanto professores. Essas mudanças 

começam, possivelmente, a partir das conversas com os colegas, das leituras 

e discussões em sala de aula, sob a orientação de um professor, ou dos 

relatos dos colegas que, talvez, já lecionem.  

 

Neste momento de trocas de ideias reflexivas com os demais colegas sobre suas 

experiências não tanto satisfatórias, através de atividades desenvolvidas de forma 

positiva, o licenciando pode, a partir deste momento, despertar para o encantamento 

diante da sua identidade profissional, com o orgulho de ser um cidadão 

corresponsabilizado com os seus alunos e com a sociedade na qual está inserido.  

Ao futuro professor evidencia-se significativo a consciência de que o prazer em 

lecionar se poderá apoiar no facto do mestre agir de forma carinhosa, transformadora e 

acolhedora. É por demais  gratificante e estimulante exercer o magistério como 

profissão, pois, a sedução do ato de educar, evoca o sentido de aceitação da opinião do 

discente, respeitando e valorizando suas histórias e experiências de vida. O aluno-

professor beneficia se acreditar que a sua disponibilidade permite a  capacidade do fazer 

pedagógico com segurança, numa dinâmica de refletir-aprender-experimentar-ensinar 

de forma prazerosa e gratificante. 

O licenciando em Geografia, ou de qualquer outra licenciatura, quando da sua 

iniciação à docência, enfrenta o desafio da dualidade do ser-educando para ser-

educador, sobre este tema Freire (1987: 78-79) ameniza a provocação quando nos 

afirma: 

(...) o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 

Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 

que, os ‘argumentos de autoridade’ já não valem. Em que, para ser-se, 

funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e 

não contra elas (...). Já que agora ninguém educa ninguém, como tampouco 

ninguém se educa a se mesmo: os homens se educam em comunhão 

mediatizados pelo mundo.  

 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2734



 
 

Nesta perspectiva de quem ensina também aprende, Freire (1987:23) completa seu 

pensamento assegurando não haver docência sem discência, resultando, da interação 

subjacente, uma aprendizagem simultânea: “(...) não há docência sem discência, as duas 

se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 

condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender” .  

A ampliar este raciocínio destacamos o que Delors (2003: 97-98) designa de 

missão da educação: 

(...) a educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos 

sobre a diversidade da espécie humana e, por outro levar as pessoas a tomar 

consciência das semelhanças e da interdependência entre os seres humanos 

do planeta. Desde tenra idade a escola deve, pois, aproveitar todas as 

ocasiões para esta dupla aprendizagem (...) passando a descoberta do outro, 

necessariamente, pela descoberta de si mesmo (...). O confronto através do 

diálogo e da troca de argumentos é um dos instrumentos indispensáveis à 

educação do século XXI . 
 

A nossa idéia de induzir a prática docente através da ação do PIBID aprofunda-se 

no pressuposto de que os conhecimentos, perspectivas e experiências dos futuros 

professores de Geografia  estão relacionados com a sua iniciação à prática de ensino. 

Desta forma, é imprescindível perceber o elo entre as práticas dos docentes nos 

domínios do ensino e as aprendizagens desenvolvidas pelos seus estudantes. 

Neste sentido, Traversini e Buaes (2009)  evidenciam o seguinte:  

(....) ao estudar metodologias de ensino, as entendemos como práticas 

pedagógicas operacionalizadas por meio de conjuntos de atividades 

escolares propostas pelos professores com vistas a alcançar a aprendizagem 

de determinados conhecimentos, valores e comportamentos significados 

pela linguagem, as atividades escolares são classificadas como geradoras ou 

não de aprendizagem vinculadas a diferentes discursos pedagógicos — 

conhecidos nos meios educacionais como tradicionais, tecnicistas e 

construtivistas, como mostra Diaz (1998) — dominantes em determinadas 

épocas, bem como relacionadas aos efeitos das experiências vivenciadas 

pelos professores e alunos como sujeitos e assujeitados pelas verdades 

instituídas nesses discursos pedagógicos. 
 

Este entendimento destaca que, o grande desafio das instituições de ensino 

superior na exploração sistemática da formação dos seus educadores e na 

problematização continuada do desempenho destes na prática educativa da educação 

básica, tem o intuito de contribuir para que os jovens aprendizes exerçam sua cidadania 
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plena numa sociedade repleta de diversidades, pois,  segundo Cunha (2001, citado em 

Souza & Dias, 2011, p.87), de um modo geral,  a formação de professores assume 

destaque pelo desfasamento existente entre a formação inicial e os contextos reais de 

trabalho, como referem, “(...) tem sido  abordada  tomando-se  como  foco  principal  o  

problema  da  defasagem  existente entre a  formação oferecida pelas  instituições de 

ensino superior, através dos cursos de  licenciaturas  e  a  realidade  da  atividade  

prática  existente”.  

Cunha (2001: 104) levanta um questionamento sobre a adequação deste cursos de 

licenciatura em relação ao exercicio das atividades profisionais, assim ele nos fala:  

Os Cursos de Licenciatura não se definem apenas pelo currículo explícito 

que adotam nem pelas ênfases em  conteúdos específicos que ministram. 

Muito mais do que isto, eles revelam visões de conhecimento, de educação e 

de prática pedagógica. 
 

E  tudo  indica  que  estes  valores  presentes  e  manifestos  na  prática  cotidiana  

são elementos de formação muito mais poderosos do que os conteúdos desenvolvidos. 

As tradicionais  dicotomias  entre  sujeito  e  objeto,  conteúdo  específico  e  matérias  

pedagógicas, saber e saber fazer, ciências naturais e ciências sociais, teoria e prática, 

mesmo que negadas no campo discursivo dos docentes, revelam-se com intensidade 

assustadora  na  formação  dos  licenciandos,  porque  vão  construindo  os  constructos 

imaginários sobre os quais sua futura docência se alicerçará.  

A literatura sobre a importância do ensino da geografia, como também da  

iniciação à docência é bastante extensa abordando uma diversidade de temas, tais como:  

a problematização das aulas de geografia baseadas nos conteúdos dos livros didáticos 

(Kaercher, 2003), o papel da escola e do ensino da geografia  que atuam, 

simultaneamente, como instrumentos de reprodução do sistema e de libertação 

(Vesentini, 2003) e tantas outras temáticas são resultantes de trabalhos realizados  pelos 

mais diversos estudiosos da ciência geográfica. Dentre as mais variadas temáticas, 

destacamos o papel social desempenhado pelo professor diante de um mundo em 

constantes transformações, assim evidenciado por Benaduce (2009: 1), 

(....) A responsabilidade social do professor de Geografia, perante a  

velocidade com que os fenômenos ocorrem neste período pós-moderno 

suplanta rapidamente os dados contidos nos livros didáticos. Assim o 

professor de Geografia necessita conjugar os dados contidos nestes livros 

com as dinâmicas vivenciadas pela sociedade. Esta atitude reporta a uma 

outra que de uma forma ou outra está inserida naquilo que tem sido uma 
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preocupação constante dos professores de Geografia: Quais são os aspectos 

limitadores da prática pedagógica em Geografia? O que é possível construir 

na disciplina de Geografia? Respostas para tais indagações certamente 

devem ser contextualizadas mediante o papel que a educação desempenha 

no mundo contemporâneo. 

 

Segundo esta perspectiva, cabe ao docente iniciante assumir o papel de sujeito 

facilitador do processo de aprendizagem, desenvolver uma prática dinâmica e interativa 

que permita ao educando do século XXI refletir sobre as mais variadas teses geográficas 

de forma ativa, reflexiva, investigativa, problematizadora e propositiva, cultivando o 

prazer na sua formação acadêmica, despertando um encantamento pelo ato de educar. 

 

Considerações finais  

Segundo os autores invocados e considerando a nossa própria experiência como 

professores, formadores e coordenadores do programa de iniciação à docência, na 

licenciatura de geografia, parece que, os futuros professores desprovidos de 

experiências na docência, têm evidenciado dificuldades em assumir a sala de aula, tendo 

insegurança nas decisões e atitudes características do processo pedagógico. Pela sua 

dinâmica, apresenta factos novos no desenvolvimento cotidiano, desde o planejamento 

das atividades como também a preparação para a resolução dos problemas disciplinares 

surgidos  nas diversas situações do ambiente escolar. Nesta perspectiva, evidencia-se 

necessário que os futuros docentes aprendam a adaptar-se à realidade de ensino e a 

refletir sobre o seu futuro desenvolvimento profissional, trabalhando a resiliência na 

profissão professor. 

Espera-se que os resultados da investigação em curso constituam um contributo 

para problematizar a formação inicial de professores no contexto da política de 

formação de professores no Brasil e permitam melhor compreender a importância do 

programa de iniciação à docência (PIBID) na prática docente do aluno da licenciatura 

em Geografia do IFRN. Neste sentido, poderão facilitar e enriquecer a reflexão sobre a 

política e os contextos de formação, refletir conceitos teóricos trabalhados em sala  de 

aula na formação acadêmica geográfica e a sua relação com a prática pedagógica no 

ensino médio da rede oficial de ensino da cidade de Natal/RN. É nossa convicção que 

os  resultados desta prática docente podem ser relevantes para oportunizar a decisão 

pessoal do licenciando em assumir e envolver-se, realmente, com a sua futura formação 
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profissional, como também para a reformulação e melhoria do programa do curso de 

Geografia do IFRN, minimizando, antecipadamente, as dificuldades encontradas pelos 

licenciados em Geografia na iniciação da sua prática como professor.  

Assim sendo, o PIBID serve como um contributo ao antecipar, logo  no início do 

curso, o convívio do licenciando de geografia do IFRN com a realidade que se apresenta 

no ensino público, podendo,  no transcorrer dos anos de formação acadêmica, o 

estudante bolsista do programa desenvolver uma postura docente mais firme e criar 

estratégias de ensino com mais segurança e confiança, vivenciando possíveis problemas 

e dilemas surgidos no ambiente da prática educativa/docente. 

Por último, gostaríamos de afirmar que a experiência docente antecipada vai 

permitir  uma formação do licenciando de forma mais qualificada no processo de ensino 

e aprendizagem, contribuindo para o envolvimento com a profissão professor e para  

despertar  o encantamento com a  formação profissional por que optou. Ainda, 

pensamos poder criar incentivo para enfrentar os desafios advindos da prática docente, 

numa perspectiva de valorizar a inclusão social através da escola, acreditando ser 

através da educação de qualidade que podemos almejar  uma sociedade  mais igualitária 

e democrática, permitindo a formação de cidadãos conscientes, autónomos, críticos e 

participativos. 
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RESUMO: Este Projeto foi instigado por resultados de pesquisas anteriores que estudaram 

Cartas escritas por alunos a professores que fizeram diferença em suas vidas. 

Desenvolveram-se em escolas municipais de Ensino Fundamental de comunidades 

ribeirinhas de Belém do Pará e no Curso de Pedagogia das PUCRS, contextos que, embora 

geograficamente distantes e distintos, Sul e Norte do País, trouxeram contribuições 

significativas para serem pensadas e reconstruídas. “Quem são os professores desvelados 

nas Cartas?”é o foco desse Projeto que tem como objetivo conhecer: quem é o eu que 

ensina. Seus resultados sinalizaram características internas e externas desses professores, 

indicativas de práticas docentes por eles demonstradas, nas quais, qualidades e facilidades 

admiradas de um professor tais como sua inteligência, facilidade de expressão, ampliação 

de saber não são mais do que símbolos de uma essencial qualidade de Ser a qual, 

conscientemente ou não, se liga à atenção respeitosa daquele que pede uma lição de vida, 

seu aluno. Entrelaçamentos autoformativos que possibilitam em suas tessituras irem se 

delineando e, assim, esclarecendo as justificativas do por que esses professores foram 

marcantes, significativos, fazendo a diferença e sendo distinguidos por estarem tão 

presentes na vida de seus alunos. 

 

 

Introdução 

O projeto: “Quem é o Professor que as Cartas Desvelam?” foi inspirado a partir de 

uma pesquisa anterior, ocorrida na Pontifícia Universidade Católica do RS/Brasil com 

alunos do sexto semestre e professores atuantes da mesma instituição, caracterizada por 

uma abordagem qualitativa, compreensivo-interpretativa de cunho transdisciplinar 

(Nicolescu, 2001).  Teve como objetivo investigar o conteúdo de cartas que alunos 

enviaram aos professores que fizeram diferença em suas vidas. Em cada carta lida, em 

cada experiência ímpar, encantadora e ao mesmo tempo surpreendente, pelas 

emergências vislumbradas em suas mensagens, os alunos sinalizaram em suas escritas 

características de seus professores, indicativas de práticas docentes significativas por 

eles demonstradas, ao lado de entrelaçamentos autoformativos que possibilitaram em 

suas tessituras irem se delineando e assim, esclarecendo as justificativas do por que 

esses professores foram marcantes, significativos e fizeram a diferença, sendo 

distinguidos por estarem tão presentes na vida de seus alunos. Tais desvelamentos 

propiciaram um novo questionamento: descobrir quem era aquele professor por trás das 
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cartas, quais suas características, suas práticas docentes, entre outros fatores. Agora, 

voltando-se para o projeto atual “Quem é o Professor que as Cartas Desvelam?”, foi 

utilizado um novo critério de não mais analisar as cartas dos alunos e, sim, descobrir 

quais e quem eram os professores que tinham recebido mais cartas.  A escolha por esse 

critério era, a partir dos mais escolhidos, questioná-los sobre: percepções que têm de si; 

como acreditam que suas ideologias, saberes, crenças, valores e posicionamentos, 

influenciam na avaliação que os alunos fazem em relação às suas atuações docentes; 

como acreditam estar sua História de Vida relacionada com sua prática docente; como 

percebem, ao longo de sua história, seus valores e posicionamentos influenciarem na 

busca de experiências por uma autoformação; como suas experiências de autoformação 

os levam a refletir sobre suas vidas e nelas seu exercício docente. A partir de tais 

objetivos, foi possível pensar em resultados como: ressignificação do seu próprio eu no 

exercício do seu Ser e Estar no mundo, assim como a importância e responsabilidade de 

seus papeis desempenhados junto aos alunos; apontamentos para significativos 

indicadores na reestruturação curricular do Curso de Pedagogia da PUCRS; sugestões 

aos novos rumos para os Cursos de Formação e Propostas de Capacitação de 

Professores em Serviço tanto no âmbito dessa como de outras Universidades. 

 

Metodologia 

Considerando-se a complexidade do tema, foi optado pela metodologia qualitativa 

de cunho transdisciplinar que propicia ao pesquisador uma dimensão complexa, no que 

diz respeito a transcender seu pensamento a patamares mais elevados na produção de 

seu estudo, num movimento contínuo e dialógico (Morin, 2000), de 

construção/desconstrução/reconstrução. Acredita-se que é pelo viés do diálogo e da 

atitude transdisciplinar que será possível reconhecer as opiniões, ideologias, saberes, 

crenças e posicionamentos dos professores do estudo que podem ser divergentes, 

inclusive, não significando com isso, serem excludentes, mas antes complementares. 

Os sujeitos da pesquisa foram professores do Curso de Pedagogia da PUCRS, 

apontados por seus alunos (6º nível) tendo como critério aqueles que mais cartas 

receberam.  
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Como instrumentos para obtenção dos dados do estudo, foram utilizadas: 

entrevistas semi-estruturadas, individuais com os professores que fizeram a diferença na 

Vida de seus alunos. 

A análise das Entrevistas, considerando o problema e os objetivos que o projeto se 

propôs, orientada por Moraes e Galiazzi (2007) atendeu as etapas: desmontagem dos 

textos, estabelecimento de relações, captando o novo emergente, processo auto-

organizado.  

 

Referencial Teórico Em Diálogo 

Como fundamentação teórica inicial, foram apresentados alguns referenciais, 

enfocando as variáveis do estudo, assim denominadas: Cartas: a voz dos alunos; 

Professor: Ser e Estar na Docência.  

Cartas: a voz dos alunos 

A escrita é uma maneira de expressão por meio de símbolos. Pelo ato de escrever 

é possível desenvolver distintas competências e habilidades, além de possuir grande 

representatividade como um meio de comunicar-se, inevitavelmente, na era digital e 

virtual na qual vivemos atualmente. (Jolibert, 2006: p. 44)  

“[...] um texto comunica alguma coisa, narra alguma coisa, explica, informa, 

incentiva, entretém. Além de argumentar sobre o poder e o prazer da produção de um 

texto, complementa dizendo que, por meio da escrita, é possível expressar sentimentos, 

sonhos e opiniões. “Escrever é uma atitude totalmente pessoal, um processo complexo 

que articula os aspectos eminentemente pessoais que são a representação, a memória, a 

afetividade, o imaginário [...]”. 

Dentre os diferentes tipos de textos existentes, incluem-se as cartas, escritas por 

alunos, como instrumentos indicadores dos professores da pesquisa, como recurso de 

coleta de informações para estudar a história de leituras de professores, como 

instrumento metodológico de poder ultrapassar fronteiras e encurtar caminhos. 

Considerou-se, portanto, na elaboração desse Projeto que as cartas estariam mais 

próximas de demonstrar o vínculo estabelecido entre alunos e professores e vice-versa, 

visto ser um processo de construção narrativa que, inevitavelmente, envolve memória 

reflexiva acerca de si e do outro. Traz um olhar do aluno, que foi inspirado por seu 
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professor, imprimindo um viés (auto)biográfico no qual o olhar do outro informa e 

forma o indivíduo, reciprocamente.  

As cartas como instrumento de pesquisa podem revelar muito mais do que a visão 

dos alunos a respeito de seus professores. Esse instrumento vai além, proporciona mais 

do que indicadores para pesquisa, favorecendo momentos de reflexão tanto de quem 

elabora a escrita como de quem faz a leitura, provocando a análise sob diferentes 

olhares e perspectivas de quem escreve a quem se destina e do próprio pesquisador. 

 

Professor: Ser e Estar na Docência 

O desafio, tanto para o professor em seu cotidiano como para os cursos de 

formação de professores, é integrar alma, coração e razão na sala de aula, na vida e 

manter-se no movimento das mudanças, em equilíbrio como um Ser Integral. É 

necessário compreender as dimensões da consciência humana e equilibrar os focos 

relacionados com o ter, ser, fazer e servir. (Catanante, 2000)  

Segundo Carl Rogers (1985), a realidade transparente e a disposição para ser uma 

pessoa, para ser e viver os sentimentos e pensamentos do momento são fundamentais 

para à promoção da aprendizagem. Quando o professor é uma pessoa real, sendo o que 

é, ingressando num relacionamento com o aluno sem apresentar-lhe uma máscara ou 

fachada, tem muito mais probabilidade de ser eficiente. Isso significa que se encontra 

direta e pessoalmente com o aluno, estabelecendo uma relação de pessoa para pessoa, 

sendo ele próprio, não negando a si mesmo, possibilitando também que seus alunos se 

tornem pessoas autênticas nas relações que estabeleceram em suas vidas. 

A afetividade e as características pessoais apontadas pelos alunos na escrita de 

suas cartas indicam que o professor precisa rever seu papel no processo educativo, ele 

não é apenas um profissional, mas, sim, uma pessoa que tem em suas mãos a 

capacidade de estimular o interesse por aprender, cuidando também do desenvolvimento 

afetivo e moral. Como a educação moral e afetiva é dada na relação com o outro, as 

características pessoais do professor são fundamentais para que esse processo tenha 

bons resultados. 

Compreende-se conforme Josso (2008: p. 19), que a maneira como o docente 

constrói a sua imagem profissional, de sua relação no cotidiano e no desenvolvimento 

de suas atividades pedagógicas, poderá subsidiar a maneira como o aluno se colocará 
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perante o mundo, revelando-se nesse momento que “a história de vida narrada é, assim, 

uma mediação do conhecimento de si na sua existencialidade que oferece, para reflexão 

do seu autor, oportunidades de tomada de consciência dos vários registros de expressão 

e de representação de si, assim como sobre as dinâmicas que orientam a sua formação”. 

Quando em sala de aula, o professor age como é, não importa o discurso, o fazer 

do professor será resultado do seu ser (Delors, 2004). Isto denota a importância do 

desenvolvimento da pessoa do professor e assinala a necessidade de realização de mais 

pesquisas que incluam esses elementos em suas produções. 

A integridade, a autenticidade e a honestidade são atributos – valores humanos – 

que jamais devem ser esquecidos na base da construção de qualquer relacionamento 

interpessoal, e na sala de aula tal fator deve ser constantemente buscado por ambas as 

partes envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. 

O desempenho docente competente dos(as) professores(as) citados pelos 

alunos(as) se consolida pela reflexão permanente do fazer-se professor enquanto ser 

humano sensível e promotor de uma relação ética necessária à própria humanização. Os 

(as) professores(as) tornaram-se parte importante e inesquecível da vida dos alunos(as) 

pelo próprio acreditar nas capacidades de cada um, conforme Marques (2000: p. 123) “o 

autêntico professor acredita no homem que está no aluno e busca conferir-lhe o imenso 

privilégio de acreditar em si”. 

Cada vez mais se faz necessário uma educação formadora e informadora, que 

contemple a formação integral de alunos e professores. (Garcia & Puig, 2010: p.17), 

dizem que “é necessária uma educação integral, que enxergue as pessoas como 

totalidades e trabalhe com elas de maneira global, ou seja, buscando o equilíbrio entre o 

ser e o saber”. O educador, nesse processo, tem uma grande responsabilidade, pois em 

sala de aula, cabe principalmente a ele, enquanto gestor principal do processo de ensino, 

em suas estratégias contemplar uma educação integral que trabalhe também valores. 

 

Resultados 

Tendo como ponto de partida o problema instigador desse Projeto: Quem é o 

professor que as cartas desvelam? e seus respectivos objetivos, obtivemos, a partir das 

entrevistas com professores indicados por seus alunos,  cinco categorias emergentes  da 

análise das unidades de significado. Tais categorias foram nomeadas por: Impactos 
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causados pela indicação, História de vida e Docência, Formação Integral: um objetivo 

de Vida, Concepções para o exercício da Docência, Conceito de si: Ser e Fazer na 

Docência. 

 

Impactos causados pela indicação 

Os professores mais lembrados por seus alunos como aqueles que fizeram a 

diferença em suas vidas, mostraram-se muito impactados quando instigados a expressar 

seus primeiros sentimentos quanto à notícia de terem sido escolhidos por seus 

estudantes. Algumas falas, desses sentimentos, sobressaíram-se como: “feliz, 

gratificada, emocionada, honrada”. Além do primeiro sentimento/impacto, outros 

desvelamentos foram emergindo de seus relatos. Cada professor, ao seu modo, 

evidenciou pontos significantes que complementaram a sua emoção inicial. Algumas 

falas, que remeteram a essa complementação, a seguir são ilustradas: “Eu sei que 

quando eu entro na sala de aula eu sou toda da sala, estou na sala por inteiro. Eu amo 

estar em sala de aula, é a coisa que mais me dá prazer! O resultado do aluno vale mais 

do que todas as dificuldades que a gente tem como profissionais, como pessoas”. “É 

uma surpresa, um retorno dos mais lindos que a gente pode ter como professora, saber 

que dentro de uma sala de aula tu inspiraste em alguma coisa os teus alunos. Eles te 

referendam, lembram-se de ti! Não pode ter presente mais maravilhoso!”. A 

responsabilidade e o comprometimento também foram citados, porém como aspectos 

fundamentais da transformação dos sentimentos em reflexões do Ser professor, assim 

como relata um entrevistado: “Essa invasão de sentimentos que nos remete a muita 

responsabilidade, a muito comprometimento, a cada vez mais valorizar o nosso ofício e 

as relações que estabelecemos com nossos alunos é um sentimento que não tem 

palavras, porque dentre tantos professores a gente receber um número grande de 

cartas, realmente nos remete a um momento de reflexão muito sério”. 

Os entrevistados foram incitados a sinalizar características que acreditaram ter 

sido justificantes pela escolha dos alunos por seus nomes como referência de 

professores que fizeram a diferença.  Surgiu, então, a partir de suas falas, muita 

demonstração da integralidade do seu Ser quando expressaram o que são e o quanto 

fazem pela educação, sendo assim expressada: “Um professor não ensina só o que ele 

sabe, ensina o que ele é também.” Já em outras falas, marca-se o respeito que os 
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professores têm por seus alunos, bem como a preocupação com sua real aprendizagem, 

com sua formação, com sua autoconstrução.   

O amor pela sala de aula e pelos estudantes, sentida e mostrada pelos docentes 

entrevistados, acompanha a responsabilidade e o comprometimento que eles têm pelos 

mesmos. Seguem alguns relatos que comprovaram esse sentimento: “Tenho enorme 

prazer em estar com meus alunos”. “Acredito ter sido avaliada pelos meus alunos por 

aquilo que faço, sempre tentando buscar o melhor”. O equilíbrio e a humildade também 

apareceram como propriedades marcantes na caracterização que os professores fizeram 

de si: “É preciso ser flexível e aberto o suficiente para permitir receber uma sugestão, 

uma crítica, uma orientação que muitas vezes vem subentendida na própria fala do 

aluno, no olhar dele, na maneira como ele responde às nossas propostas”. 

Algumas características, relatadas pelos entrevistados, foram destacadas como 

sendo aquelas responsáveis por influenciar seus alunos na análise e escolha por 

professores que fizeram a diferença. Dentre essas características, algumas palavras 

foram destacadas perante as falas dos professores, pois sintetizaram seus sentimentos 

mais evidentes: “respeito, paixão, exemplo, vínculo”. Não só palavras de grande realce, 

como também orações elaboradas e pensadas a partir de concepções diferentes, porém 

com forças equivalentes, levaram os professores a explicitar toda a significância/valor 

que dão para seus alunos. Tais falas são apreciadas a seguir: “A sala de aula é uma 

mostra do universo onde a gente vive com todas as dificuldades, as mazelas e as 

possibilidades. A gente explora esse universo e se coloca como pessoa e vê esse aluno 

como pessoa.”. “Na medida em que o aluno se sente parte da nossa vida e a gente 

parte da vida dele, criamos um vínculo, uma reciprocidade de sentimentos que faz com 

a gente entre em sintonia uns com os outros”. Em todos os relatos houve uma 

preocupação em dizer o quanto esse aluno é importante. O quanto é preciso criar 

vínculos com ele, dividir sentimentos, atribuir valor e, só fazem isso as pessoas que 

amam a docência, assim como os professores entrevistados. Pessoas que têm paixão 

pelo que fazem: “Tenho paixão pelo que eu faço. Eu trago para a sala de aula o 

“sangue” correndo nas veias. A gente quer se sentir bem gostando daquilo que faz, 

acreditando naquilo que faz”. A amorosidade também foi muito forte entre os 

entrevistados, entretanto esse amor não veio sozinho, ele acompanhou o compromisso e 

a responsabilidade, qualidades que precisam existir em sala de aula: “A gente é 
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responsável por uma parte da formação inicial dos alunos, por isso eu exijo muita 

leitura, cobro muito, mas também troco com eles, fico à disposição”. Com tais 

desvelamentos, foi possível constatar que nenhuma opção profissional é desvinculada 

de uma História de Vida no exercício da docência.  

 

História de vida e Docência 

Quando dada a oportunidade, aos entrevistados, de contarem um pouco sobre sua 

trajetória pessoal ao longo dos anos, imbricada com a carreira docente, lindas histórias 

de vida emergiram de seus relatos. Foram falas sinceras que mostraram os mais diversos 

motivos pelos quais tais professores optaram pelo magistério. Sintetizando as breves 

biografias, foi possível identificar que alguns professores não optavam apenas pelo 

ensino, mas, também, por outros benefícios que ele poderia trazer, assim como: 

“Possibilidade de estagiar fora, poder viajar. Como professora universitária eu viajo 

muito. Conhecer outros alunos, outras realidades é uma coisa que me move muito na 

profissão”. Outros, por sua vez, sempre sonharam com a possibilidade de atuar na 

educação: “Minha mãe nunca quis que eu fosse professora, já meu pai sim. Estudei em 

uma escola que possuía magistério como formação. Desde pequena era apaixonada 

pelas vestes das normalistas, enchia-me de prazer. Desde pequenininha dizia que 

queria ser professora. Não tenho história de professor na família, sou a única.” A 

responsabilidade pela docência e o amor também surgiram em relatos: “Comecei a 

trabalhar muito cedo, dava aula para adultos. Sempre percebi as necessidades latentes 

naqueles alunos. Muito carinhosamente eles me chamavam de professorinha. Sentia-me 

responsável pelo processo de aprendizagem deles, confiavam muito em mim”. Um dos 

professores expressou em sua fala que seu real desejo não era o magistério e sim o 

clássico, porém sua vocação estava na educação: “Não fiz magistério por opção, minha 

opção era o clássico, porém magistério tinha uma terminalidade e o clássico não. 

Fazendo o magistério eu teria condições de ir mais cedo para o mercado de trabalho. 

Escolhi o magistério, principalmente, por influência da minha mãe”. Cada professor, 

dentro de suas particularidades, histórias, experiências, expectativas, sonhos, 

embarcaram, voluntária ou involuntariamente na docência, encontrando, no mais belo 

sentido, sua verdadeira vocação. Sendo assim, que relação se estabeleceu entre uma 

vocação e a formação integral desses professores enquanto objetivo de vida? 
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Formação Integral: um objetivo de Vida 

Professores que fazem a diferença na vida de seus alunos entenderam a 

constituição de seu Ser, sendo aquela que abrange diferentes dimensões, consideradas 

inseparáveis e interdependentes: social, emocional, espiritual e racional. Ao serem 

instigados a pensar sobre como percebiam estar investindo em suas buscas em 

autoformação, em relação a essas dimensões, de forma unânime e com a maior 

naturalidade, assim se expressaram: “a harmonia entre todas as dimensões é preciso 

para viver.” Analisados com os professores como se percebiam e como tinham buscado 

conhecimento em cada uma dessas dimensões, relataram: o social é caracterizado em 

grande medida como um “diálogo, uma escuta que deve acontecer entre as pessoas. É 

poder ter tempo para ouvir o aluno. Na medida em que as pessoas vão se conhecendo 

melhor, automaticamente passam a se relacionar melhor com os outros. É por meio das 

relações de troca que as pessoas se autoconstroem”. A dimensão Espiritual foi 

entendida por eles como o significado que se atribui à vida, às coisas que se faz, se 

pensa e se sente, sempre procurando refletir até que ponto elas têm sentido e até que 

ponto fazem sentido. Pontuaram a necessidade de “ser muito humano, olhar os outros 

por aquilo que somos, pensar que todos têm condições, ter fé nas pessoas, acreditar nas 

pessoas, acreditar que existe luz, ter esperança para suportar o que existe no mundo. 

Não esquecer do seu semelhante”. Para esses professores “Viver a espiritualidade é 

participar também de formas de religião, tentar entender a relação que temos com o ser 

Divino”. E o trabalho da docência, por eles exercida, é relacionado com essa dimensão, 

pois acreditam que estar a serviço atende a missão de um plano traçado pelo ser Divino.  

No que se referiu à dimensão emocional, a mais citada pelos professores 

entrevistados, entenderam que “estar com o emocional equilibrado com as questões do 

espiritual, do social e do racional é importante”. Para alguns desses professores, seria a 

primeira dimensão a ser pensada, desencadeando a partir dela as demais. Citaram como 

exemplo: “não deixar de trocar um olhar para com uma criança que está mais quieta, 

mais deprimida, naquele momento; olhá-la como um ser único e não colocá-la como 

um conjunto”. Alguns professores também citaram “os signos” de cada um como sendo 

um fator que norteou a sua dimensão emocional. Maturidade e sensibilidade, assim 

como a perseverança (perseverar naquilo que são suas opções), também foram 
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mencionadas como fatores relevantes na busca pelo equilíbrio emocional. “Não ser uma 

pessoa tão autossuficiente” é um ponto que colocaram em evidência, pois insistiram em 

dizer que “precisamos dos outros”. Em suas falas, “todos os seres humanos são 

constituídos em uma dimensão de fraternidade, de irmãos”, “cultivando-se o mesmo 

respeito que se tem pelo próximo, por todos os outros elementos da natureza e pelo 

próprio mundo”. Mencionaram em vários momentos de sua entrevista a necessidade de 

“perceber e valorar o sentido que se dá a vida”. 

Quanto à dimensão Racional, afirmaram ser obrigatória, principalmente na 

profissão de pesquisador. Alguns professores deram muita ênfase para essa dimensão, 

com a justificativa de que “na medida em que se constrói conhecimento, ampliam-se 

horizontes. Quanto mais conhecimento se tem sobre as coisas, mais conhecimento se 

canaliza, com base nos estudos que se faz. As pessoas estão sempre se formando, 

informando e reformando e, conforme isso vai acontecendo, os resultados vão 

aparecendo no trabalho, na vida, nas ações na forma de ser profissional. As pessoas 

vão se “peneirando” nessa formação. O saber não é nosso. Ele está para ser 

socializado e o conhecimento é uma informação que se transforma em saber”. 

Expressadas suas percepções em cada uma de suas dimensões constitutivas, os 

professores foram desafiados a pensar o que tem cada um deles buscado para sua 

autoformação em cada uma dessas dimensões tal como as entendem, emergindo 

investimentos importantes.  

No social disseram tentar se relacionar melhor, primeiro, consigo mesmo, assim 

justificando: “quando as pessoas se entendem melhor consigo a relação com os outros 

se dá melhor. Acreditar nos outros, perseverar nas crenças, acreditar nas 

possibilidades da transformação para depois, então, querer transformar ao redor o que 

pressupõe transformação da maneira que as pessoas enxergam o mundo, concebem 

educação, aluno, sociedade e enxergam uma outra possibilidade de vida para si e para 

aqueles com os quais convivem. Esse é um processo de maturação que vai acontecendo 

e fazendo com que enxerguemos as coisas de uma outra maneira e aí, nesse processo de 

maturação, a perseverança também vai no sentido de acolhermos essa novidade e 

permitirmos que algo se altere na caminhada do que se  está fazendo”. Quanto à 

espiritualidade, disseram buscá-la cada vez mais, mesmo tendo ou não frequentado 

diversas religiões. Acreditam em um ser superior Divino e agradecem pela vida e por 
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tudo que lhes é proporcionado, nunca esquecendo de atribuir sentido à vida. Para o 

emocional relataram continuar tentando administrar os sentimentos que afloram para 

manterem-se sempre equilibrados. Já no racional, expressaram continuar investindo no 

conhecimento cognitivo, por meio da continuidade em seus estudos. Importante se faz 

ressaltar quando citam que: “fazer o exercício constante de conviver com gente que 

pensa diferente da gente, com gente que age de uma maneira que não agiríamos como 

pessoas. O exercício da aceitação da diferença, tanto no social, quanto no espiritual, 

emocional e racional, é uma coisa a ser exercitada todos os dias. Nenhuma dimensão é 

mais importante do que a outra. Todas são importantes. Nenhuma existe sem a outra”. 

Analisadas as buscas de autoformação dos professores que fazem a diferença, 

percebeu-se terem clareza das dimensões que o constituem, acreditando nelas e em suas 

possibilidades de desenvolvimento que os impulsionaram a perseverar na luta por seus 

ideais. E, assim, resgatar a credibilidade e o reconhecimento do profissional da 

Pedagogia como alguém inspirador que age em prol da educação, sendo, por 

consequência, uma referência inspiradora a outros docentes para que se questionem 

sobre: quem é o Ser que ensina? Quais suas concepções? 

 

Concepções para o exercício da Docência  

Tomando como ponto de referência que as concepções são determinantes para a 

forma agir, nada mais curioso do que saber quais foram as compreensões dos 

professores em relação à (ao): Educação, Ensino, Aprendizagem Avaliação, Aluno.  

Iniciou-se esse diálogo pelo conceito mais amplo o de Educação, entendido por 

eles como “amor, crença no potencial de nos tornarmos mais”; “ processo que se dá, 

em cada um de nós, de dentro para fora, do individual para o coletivo, do subjetivo 

para o objetivo, porque  só nós é que temos o poder de desenvolver essas 

potencialidades. Ninguém educa ninguém. Educação é educar-se”. 

Perguntados sobre o que entenderam por Ensino, disseram: “a razão de ser do 

exercício de nossa docência”. “É um processo, e, como tal, implica movimento de 

propiciar situações, possibilidades para que a aprendizagem do meu aluno aconteça, 

suprindo, na medida do possível, lacunas e necessidades que possam ser dificultadoras 

ou impeditivas”.  
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 Aprendizagem, como consequência, foi assim por eles expressada: “Embora 

não seja sinônimo de Educação, com ela muito se assemelha, na medida em que ao 

aprender eu me auto-educo”. Aprendizagem é entendida como “a relação cognitiva e 

afetiva que o sujeito estabelece com o objeto de sua aprendizagem, gerando 

conhecimento”. 

 Instigados para falarem sobre Avaliação foram unânimes em dizer ser “processo 

contínuo, permanente, de acompanhamento, ao longo das disciplinas, dos progressos e 

das dificuldades que o meu aluno possa ter”. Por essa razão, disseram utilizar, além da 

observação, várias propostas de atividade para que pudessem ir fazendo esse 

acompanhamento, dando os retornos para esses alunos para que realmente fizessem suas 

complementações e correções daquilo que não estava bem e, com isso, tendo os 

avanços. Consideram a avaliação ser uma das fragilidades maiores no trabalho do dia a 

dia do professor. Um dos entrevistados citou Hofmman, que escreveu um livro muito 

interessante, onde a mesma fez uma comparação do processo avaliativo com o caminho 

de Santiago de Compostela. Ao longo desse caminho, as pessoas vão parando, vão se 

alimentando e vão buscando forças e recursos para continuar e chegar. Disseram que 

“na medida em que avaliamos nossos alunos precisamos também parar e retomar ao 

trabalho e revisitar nossa forma de ser professor. Então, não é só a avaliação do aluno 

que conta, é a avaliação do teu processo, da tua práxis, daquilo que tu fazes no teu dia 

a dia na maneira de ser professor!”. Chamaram atenção ser a avaliação um processo 

muito difícil quando se tem, por exemplo, 60 alunos em sala de aula e se tem que 

avaliar e também refletir sobre questões individuais. “Vejo a qualificação do processo 

avaliativo na medida em que o professor se dá conta disso e consegue reencaminhar as 

ações se vendo no processo”. As concepções que todos entrevistados possuem fazem 

parte do conceito de si e expressam no modo de se fazer docente. 

 

Conceito de si: Ser e Fazer na Docência 

Passados tantos processos de questionamentos sobre as dimensões que 

acreditavam, conservavam, investiam, apoiavam-se, tais entrevistados foram, neste 

último momento, convidados a fazer uma auto-avaliação sobre o que pensavam em 

relação às percepções que faziam de si e, também, como se viam diante à educação.  
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Convidados a expressarem seus sentimentos, os professores relataram fortes 

características/qualidades que os marcaram como sujeitos: pessoais e profissionais. A 

exigência, esforço, maturidade, humildade, persistência, cobrança foram palavras 

destaque, pois apareceram diversas vezes em várias falas ditas pelos entrevistados. “Sou 

muito esforçada, às vezes a exaustão. Sou intensa nas coisas que eu faço, o esforço é 

minha marca sempre”. “Sou muito exigente, obsessiva quando eu acredito”. 

“Persistente”. “Cobro-me muito, sempre me coloco em xeque. Invisto muito em mim 

para poder corresponder às expectativas dos outros”. “Sou alguém com humildade, 

com discernimento, com vontade de aprender, com vontade de corrigir, entender os 

erros como uma possibilidade de acerto”. Todo esse momento de reflexão os levou a 

mais definições de seu Ser: “Quanto mais idade vou somando, cada vez mais me sinto 

um projeto, cada vez mais me sinto privilegiada por estar viva, por ter acesso a um 

conhecimento que faz com eu entenda melhor o que é ser Ser Humano”.  

Voltados, agora, para o Ser profissional, os professorem disseram sentirem-se 

muito inquietos “Poxa, será que foi melhor? Será que foi bom assim?”. Outras 

considerações também fizeram quanto ao que imaginavam ser em suas características 

docentes: “Visto a camiseta marista, sinto-me parte desse grupo”. As dimensões 

abarcaram o modo como se veem, assim como segue a fala: “às vezes, sou mais focada 

no racional, outras no social. Não consigo, nunca, desvencilhar-me dos sentimentos e 

das emoções, porque isso permeia meu caminho”. A sala de aula foi coloca como sendo 

um espaço muito importante para a constituição de suas personalidades profissionais, 

onde: “A sala de aula é um lugar especial dentro de um mundo maior. Tira meu 

cansaço físico, energizo-me dentro de uma sala de aula, sinto-me à vontade”. Para 

esses profissionais ser professor é “uma realização permanente”, eles sentem-se “muito 

felizes”. Ao longo de tantos assuntos, por eles, colocados em evidência, em nenhum 

momento deixaram de sinalizar o quanto são felizes e realizados como docentes, a 

educação para eles pode ser definida como onipotente, transcendente, pois todas as suas 

crenças, batalhas, paradigmas são investidas e depositadas na educação, nesta vontade 

de ensinar, de construir aprendizagens, de mostrar para os alunos que “é possível 

mudar”, é possível melhorar. 

A constituição de todas essas dimensões, relatadas pelos entrevistados, foi capaz 

de mostrar o quanto elas fazem a diferença na integralidade de um Ser. Não basta um 
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currículo exemplar, é necessário ter vocação, amor e, fundamentalmente, dimensões 

harmonizadas e equilibradas para se alcançar a excelência. Nunca deixando de se 

trabalhar com o corpo, mente e alma. 

Considerações Finais em Aberto 

Analisados os resultados desse projeto, em suas cinco categorias emergentes, 

conclui-se serem seus achados significativos, acenando indicadores de orientação de 

novos rumos para os currículos dos Cursos de Pedagogia, formadores de formadores, e 

de Capacitações de Docentes em Serviço, para uma possível abertura de um solo 

fecundo, na perspectiva de uma Formação, sustentada por uma Educação para Inteireza.  

Corrobora as conclusões, Olbrzymek (2011: p. 26) quando assim se expressa: 

nas mãos e na sensibilidade do educador reside um papel existencial 

significativo, capaz de facilitar a construção de um ser humano mais 

humano e preparado para criar novas condições de vida para a humanidade. 

O educador tem uma influência marcante na vida de uma criança, portanto, 

através dele e com ele vemos a possibilidade de despertar a inteireza, 

recriando o ser, o saber e o fazer. 
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RESUMO: O presente artigo trata da formação e identidade de professores de disciplinas 

científicas em cursos de Ciências Biológicas da Bahia, Brasil. Considerando-se a identidade 

dos docentes como essencial para o compartilhamento das dinâmicas formativas de seus 

alunos como professores de Biologia nossos questionamentos incluem: De que forma é 

construída a identidade profissional destes docentes? A noção de hibridismo nos ajuda a 

compreender esta construção identitáira? A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, 

tendo como fundamento a etnometodologia. Como dispositivos de produção de dados 

contamos com memoriais de formação e entrevistas abertas que refletem as percepções de 

quatro docentes que leccionam em instituições ensino superior, pública e privada. A análise 

de conteúdo foi utilizada como conjunto de técnicas de análise das comunicação e seus 

significados, o que embasou as inferências e interpretações. Os acontecimentos marcantes 

das suas experiências formativas relatados referem-se sobretudo à formação inicial, 

caracterizada por uma abordagem dedutiva e de tradição acadêmica. Percebe-se ainda que a 

construção de sua identidade profissional se dá pela relação entre formação científica 

positivista e atuação profissional docente, em que constroem seus saberes da prática. Para a 

compreensão desta relação constitutiva de identidade, reflete-se sobre a noção de 

hibridismo epistemológico e formativo. 

 

 

Introdução 

A docência universitária, por muito tempo ausente das pautas de investigação e 

ações institucionais, aparece no cenário carregada de impasses e dilemas, produzidos no 

interior de suas práticas solitárias e de tradição academicista. Assim, a atenção ao 

trabalho docente neste nível de ensino se torna exigência, dadas às mudanças no plano 

social e cultural que repercutem nas políticas educacionais internacionais e na própria 

constituição da universidade (Cunha, 2010; Leite & Ramos, 2012).  

Nesta perspectiva, esta pesquisa visa compreender como se dá a formação e 

construção identitária de docentes que lecionam disciplinas científicas em licenciaturas
1
 

                                                           
1
 No sistema brasileiro de ensino superior o termo Licenciatura refere-se à habilitação, em nível de 

graduação, em que são formados professores para a educação básica, inclusive de áreas específicas de 

ensino. Professores de Biologia são formados, em nível superior, em licenciaturas em Ciências Biológicas 
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em Ciências Biológicas, na Bahia, Brasil em contexto de mudanças curriculares 

relacionadas à articulação teoria/prática profissional. As questões norteadoras incluem: 

Como foi construída a identidade profissional destes docentes? A noção de hibridismo 

nos ajuda a compreender esta construção identitária?  

Quatro docentes, de duas instituições de ensino superior (IES), privada e pública 

estadual, a partir de suas próprias compreensões, expressas em memoriais de formação e 

entrevistas, abordam seus percursos de vida pessoal e profissional, bem como suas 

percepções acerca destas experiências formativas.  

As nossas análises e interpretações levam em conta os estudos acerca da docência 

universitária (Cunha, 2005 e 2010; D´Ávila, 2008 e 2011; Leite & Ramos 2012) e da 

formação de professores e desenvolvimento profissional (Formosinho & Ferreira, 2009; 

Pacheco & Flores, 1999), bem como os fundamentos teóricos relativos aos conceitos de 

identidade (Dubar, 2006; Moreira & Macedo, 2002), formação e experiência (Bondía, 

2002; Josso, 2002; Macedo, 2010), sob a lente da noção de hibridismo (Canclini, 2006). 

O conceito de identidade está presente em diversas teorias, até de forma 

conflituosa ou ambígua. É ainda apontada a imprecisão do conceito e o uso 

indiscriminado desta noção, frequentemente abordada de maneira não problematizada 

na literatura das ciências sociais (Stryker, 2000). O termo é questionado, inclusive, 

quanto à sua validade e pertinência por correntes que o refutam por entenderem que 

reforça compreensões essencialistas, normativas ou estáticas do Ser, não contemplando 

a noção que os processos identitários se verificam a partir das interações, em um 

contexto social e são essencialmente dinâmicos e até mesmo fluidos.  

Neste sentido, faz-se necessário de início nos posicionarmos quanto à concepção 

de identidade que estamos adotando, ao tentarmos compreender a construção identitária 

do professor universitário, através de uma pesquisa empírica com base em suas 

narrativas pessoais e profissionais.  

A despeito das divergências em torno do conceito de identidade, as convergências 

entre as diferentes abordagens, de cunho mais cognitivistas, interacionistas e 

culturalistas - com contributos tanto da psicologia social quanto da sociologia, incluem 

a cisão do “Self” e a conceituação dinâmica e construtivista da identidade como produto 

de um processo de sucessivas socializações, de interação social (Carollo, 1997). 
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Apesar desta assumida multirreferencialidade do conceito, interessa-nos 

particularmente compreender as identidades dos docentes em relação ao sentimento de 

pertença às categorias “professores” e “formadores de professores”, se aproximando da 

Teoria da Identidade Social (Tajfel, 1972; 1998 citado por Paiva, 2007, p.79).  

Nas colocações de Moreira & Macedo (2002) a reflexão sobre o tema identidade 

se mostra oportuna e indispensável pois: 

A identidade é parte fundamental do movimento pelo qual os indivíduos e 

os grupos compreendem os elos, mesmo imaginários, que os mantêm 

unidos. Compartilhar uma identidade é participar, com outros, de 

determinadas dinâmicas da vida social… “definir nossas identidades, ver 

quem somos e decidir a que grupo devemos nos filiar continuam a constituir 

necessidades imperiosas.” (p. 13).  

 

Assim, entendemos que esse sentimento de pertença é relevante para a prática 

implicada do docente na formação dos seus alunos como professores de Ciências e 

Biologia, o que por si já justificaria esta investigação. 

Outro aspecto relevante da temática é a pouca ou nenhuma formação pedagógica 

dos docentes da área científica das licenciaturas, sobretudo para a docência em nível 

superior. Assim, adentram a profissão a partir das próprias experiências como aluno, 

tendo seus docentes da graduação como modelos. (Silva & Schnetzler, 2001 e 2006). 

Ao longo do seu exercício profissional podem cristalizar tais modos de ensinar ou 

modificar e aprimorar sua prática. Esse conflito formativo entre a ausência dos saberes 

profissionais da profissão docente e valorização dos saberes construídos em sua própria 

prática afeta seu reconhecimento como professor e como formador. 

Por outro lado, ao tempo em que sua especialização e atuação como pesquisador 

na área biológica é essencial para o bom desempenho da sua atividade docente, também 

favorece uma lógica academicista em seu modo de ser e sentir-se como docente, o que 

traz novas relações conflituosas, de bases epistemológicas.   

Interessa-nos compreender então as tensões identitárias destes docentes, em 

contextos de mudanças curriculares - em que sempre se ressaltam os incômodos, 

disputas e reflexões- e nos questionamos se a noção de hibridismo epistemológico e 

formativo nos auxilia a compreender a complexidade desta construção identitária. 
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Metodologia 

A pretensão de compreender a formação e identidade de docentes universitários 

de disciplinas científicas em cursos de Ciências Biológicas, considerando suas bases 

epistemológicas e cultura própria, pressupõe uma visão multirreferencial de fenômenos 

cotidianos destes sujeitos em sua complexidade. Aqui os sujeitos são compreendidos 

como subjetividades únicas, atores que se movimentam e enfrentam embates diários. O 

foco do nosso estudo consiste, exatamente, no modo como os diferentes sujeitos 

envolvidos experimentam e percebem a sua formação e construção identitária. Na fala 

de Bogdan & Biklen (1994): “São as realidades múltiplas e não uma realidade única que 

interessam ao investigador qualitativo.”(p. 62). 

Fomos assim impulsionados para uma opção de pesquisa com abordagem 

qualitativa, na busca da compreensão do “fazer-se”, “ser” e “sentir-se” docente 

formador. A etnometodologia é nosso fundamento teórico de base, que inspira a opção 

metodológica de trabalho. Esta opção toma como base as referências 1) à matéria a ser 

investigada, a formação e identidade dos docentes e 2) ao estudo do modo como os 

estes professores constroem e compreendem suas vidas, sobretudo no âmbito 

profissional. Buscamos compreender o modo como os professores “percebem, explicam 

e descrevem a ordem no mundo em que habitam” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 60). 

Conforme Macedo (2006), “a realidade é sempre mais complexa que nossas teorias e 

não cabe em um conceito. É interessante frisar que o olhar qualitativo não estranha 

sutilezas paradoxais da cotidianidade.”. 

Ao fazermos uma opção metodológica de pesquisa com abordagem qualitativa e 

bases da etnopesquisa crítica, assumimos o protagonismo dos atores sociais e um modo 

de pesquisar que tenta “compreender suas compreensões.” (Macedo, 2012, p. 89). 

Assumir o paradigma do sujeito como ator nos aproximou da perspectiva 

metodológica apresentada por Josso (2002, p. 20) nomeadamente “abordagem 

biográfica” ou “abordagem experiencial”, valorizando as narrativas dos docentes, 

expressas nas formas de Memoriais de Formação e Entrevistas. Este foi nosso ponto de 

partida na busca da compreensão das percepções de quatro docentes universitárias de 

disciplinas científicas em licenciaturas em Ciências Biológicas da Bahia acerca dos 

próprios processos formativos e de construção identitária. 
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As narrativas são assumidas não como reproduções fidedignas dos processos 

vividos pelos sujeitos, mas dispositivos ricos em significados e possibilidades de 

reinterpretações. Os memoriais e entrevistas são considerados aqui como complexos 

materiais de investigação (Cunha, 2005, p. 37) levando-se em conta também aquilo que 

não foi dito, pois concordamos com a referida autora quando afirma que: “O fato da 

pessoa destacar situações, suprimir episódios, reforçar influências, negar etapas, lembrar 

e esquecer, tem muitos significados.” Cunha (2005, p. 38). Estas aparentes contradições 

foram exploradas na análise e interpretações dos memoriais.  

Os sujeitos desta pesquisa são quatro docentes, mulheres, que lecionam 

disciplinas de áreas científicas no curso de licenciatura em Ciências Biológicas 

(zoologia, saúde colectiva, biofísica e fisiologia) de uma faculdade privada localizada 

na região metropolitana de Salvador e uma universidade pública estadual no município 

de Feira de Santana/BA. As quatro docentes têm formação inicial em curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas, três com título de doutor (sendo uma pós-doutora) 

e uma de mestre. Todas possuem mais de 10 anos de experiência no ensino superior e 

uma tem experiência anterior relativa de ensino no nível escolar básico. 

Os aspectos éticos foram observados segundo as determinações do Conselho 

Nacional de Saúde brasileiro tendo o projeto sido aprovado em 27/10/2011 pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. 

Os esclarecimentos sobre a pesquisa foram feitos aos sujeitos antes do aceite e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A elaboração do Memorial de Formação foi solicitada pela pesquisadora de forma 

explcita como abaixo, pois os docente universitários escrevem memoriais descritivos, 

para concursos e progressões na carreira, com natureza bem distinta da que propomos.  

O texto deve trazer acontecimentos relacionados à experiência de formação, 

à prática profissional e também à vida... relevantes para nosso processo 

formativo. É importante relatar aspectos positivos e aspectos negativos: 

dificuldades, problemas, preocupações e inquietações, bem como desejos, 

expectativas e sonhos. (Madeira, 2011, anexo 2) 

 

A Análise de Conteúdo, como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações e seus significados, se mostrou pertinente para a análise das narrativas 

desta pesquisa, de inspiração qualitativa. Destacamos a adoção de procedimentos 

exploratórios que “permitem, a partir dos próprios textos, apreender as ligações entre as 
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diferentes variáveis, funcionam segundo processos dedutivos e facilitam a construção de 

novas hipóteses.”, aqui entendidas como construções provisórias que possibilitam novos 

olhares  (Bardin, 2011, p. 129).  

De acordo com os procedimentos indicados por Bardin (2011), após uma leitura 

inicial e exaustiva do corpus empírico, constituído por quatro memoriais de formação e 

quatro entrevistas semi-estruturadas transcritas, e considerando os objetivos da 

pesquisa, foram definidas as regras referentes à codificação (unidades de registro) e 

enumeração (presença). 

Neste processo de transformação sistemática dos dados brutos do texto para 

atingir uma representação do seu conteúdo, foram estabelecidas as unidades de registro 

critérios, então, utilizados para o recorte dos memoriais e entrevistas com auxílio do 

software NVivo®. Bardin (2011, p. 132) nos indica que no caso de relatos e narrações 

uma unidade de registro possível é “o acontecimento”. Ampliamos a ideia de 

acontecimento para a noção de “experiência” conforme nos apresenta Jorge Larossa 

Bondía: “É experiência aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos acontece, e 

ao nos passar nos forma e nos transforma.” (Bondía, 2002, p.25). A partir da leitura 

inicial dos memoriais e entrevistas foram também identificadas múltiplas referências a 

pessoas e assim optamos por combinar à unidade de registro “acontecimento” a unidade 

de registro “personagem” para uma melhor compreensão das percepções dos docentes 

sobre seus percursos formativos. A compreensão das percepções dos docentes quanto à 

sua identidade foi analisada a partir de unidade de registro temática. 

No processo de categorização foram reagrupados os elementos do texto, segundo 

analogias semânticas, contemplando experiências relativas ao contexto familiar, à 

escolha profissional, à formação formal, à atividade profissional, incluídas pessoas de 

referência. Também foram categorizados indicadores relativos às identificações das 

professoras com a profissão docente ou de bióloga, bem como os conflitos e tensões de 

identidade no sentido de pertença a dado grupo. 

A análise e interpretação dos dados, após uma intensa reflexão calcada na relação 

entre estes e as questões norteadoras da pesquisa – como se dá o processo formativo dos 

docentes e se eles se reconhecem como formadores de professores, se deu com base na 

presença da experiência ou do tema nos seus relatos, característica de uma abordagem 

qualititiva de análise.  
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Coerente com nossa opção metodológica, nossa análise e interpretação se deu ao 

longo de todo o processo da pesquisa em um movimento incessante de início ao fim. 

Em determinado momento essa interpretação obteve densidade e forjou um conjunto 

relativamente estável de conhecimentos que procuramos aqui expresar como um 

“produto final aberto” (Macedo, 2006, p. 136). 

 

Resultados 

A análise dos Memorias de Formação e Entrevistas das quatro docentes 

universitárias desta investigação revelou, em uma dinâmica de construção e 

reconstrução do agrupamento dos indicadores, experiências significativas dos seus 

percursos formativos relativas ao contexto familiar, à escolha profissional, à formação 

formal e à própria atividade profissional, com constantes referências a pessoas 

marcantes para as docentes nestes percursos. O núcleo “atividade profissional” incluiu-

se tanto a atuação na docência universitária quanto escolar, como os aspectos relativos à 

iniciação à docência, ao envolvimento nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão e às ações de formação contínua. 

No tocante à construção da identidade profissional agruparam-se indicadores 

relacionados às identificações com a profissão de professor ou de biólogo, bem como os 

conflitos e tensões vividos nesta relação, que indicam as percepções explícitas e 

implícitas de “ser professor” e “ser formador de professor”, bem como a noção de 

pertencimento, ou não, a estes “grupos”. 

As identificações com as profissões de professor ou biólogo, ou suas tensões, 

dilemas e convergências na docência universitária, incluem sobretudo aspectos da auto-

estima, auto-imagem e motivação profissional, com inspiração no trabalho de 

Kelchtermans (2009, p. 74) quando propõe o conceito de “autocompreensão”, 

alternativo ao conceito de identidade.  

Nesta comunicação optamos por explorar os aspectos que mais se destacaram em 

relação aos percursos formativos, a saber: as experiências da formação inicial e o 

exercício da docência relacionando esses aspectos às ideias de desenvolvimento 

profissional, como defende Flores (2009). 

Ao enfocar as experiências da formação inicial e do exercício da docência não 

desconsideramos que formação para professor decorre de toda a experiência que o teve 
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ao longo de sua vida familiar e escolar anterior ao curso profissional (Pacheco & Flores, 

1999, p. 47; Formosinho & Niza, 2009, p. 126). No entanto, a formação inicial é tida 

como contexto privilegiado de aprendizagem tanto em relação ao campo de 

conhecimento em que atuam estas docentes, a Biologia, quanto à sua formação docente, 

ainda que a licenciatura não seja direcionada para a docência no ensino superior. Ainda 

em relação à formação inicial, Formosinho & Niza (2009) ressaltam que “a 

especificidade na formação dos professores torna inevitável que as práticas de ensino 

dos formadores sejam importantes modelos de aprendizagens na formação e se 

repercutem na prática docente e formativas destes docentes.” (p. 127). 

Neste sentido, destacamos que de forma mais ou menos explícita todas docentes 

realçaram que a forma como experienciaram sua formação inicial, tem tido influência 

na construção identitária e na forma de realizarem seu trabalho docente e formativo, 

sobretudo em função de referências aos seus formadores. 

Paradoxalmente, as duas docentes (Antonia e Fernanda)
 2

 que tinham uma clara 

escolha pela docência antes de ingressarem na graduação e que neste período iniciaram 

lecionar no nível básico, não valorizam a dimensão pedagógica de suas formações, em 

contraposição a uma valorização dos conteúdos científicos e experiências no âmbito da 

pesquisa. São elas que nos falam: 

as disciplinas na área da didática eu não me lembro assim, não marcaram a 

minha vida acadêmica… eu não sei se eu dispensei alguma coisa porque eu 

já era professora naquela época e já ensinava há bastante tempo, já tinha 

alguma, né, experiência…. mas me lembro que não marcaram, essas 

disciplinas ligadas a pedagógica, essas coisas didáticas, nada disso marcou a 

minha vida na minha formação (Antonia Entrev). 

 

Já no segundo semestre do curso entrei em um grupo de pesquisa 

experimental, onde fui contemplada com uma bolsa do CNPq, e que foi 

renovada por mais dois anos, pesquisa essa que foi usada para fazer minha 

monografia (Fernanda Memo). 

 

Seus modelos de referência são os professores de disciplinas científicas e suas 

práticas na pesquisa biológica.  

Era um estímulo enorme ver aqueles dois professores trabalhando ativamente 

entre plantas herborizadas, ou debruçados sobre lupas examinando 

estruturas vegetais. Igualmente estimulante era ouvir as suas preciosas 

explicações e relatos de experiências em campo. (Antonia Memo). 

                                                           
2
 Nomes fictícios 
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…eu tive bons orientadores [de Iniciação Científica]. Meus orientadores de 

trabalho de conclusão de curso foram as pessoas que me convidaram prá dar 

aula. Então, assim, eu confiava muito neles e eles também, de certa forma, 

por terem me aceitado, né? (Fernanda Entrev). 

 

Por outro lado, as duas outras docentes (Manuela e Idalina) foram atraídas à 

graduação pela afinidade com a Biologia mas se “encantaram” pela profissão docente. 

… o contato inicial foi, eu acredito, que foi com Didática e Estrutura e aí... 

me apaixonei nessa época… eu comecei a discutir, mais pelos problemas, o 

que me chamou atenção mais quando a gente destacava os problemas que 

tinham na educação… (Manuela Entrev). 

 

Para Manuela e Idalina a formação inicial deixou marcas positivas, sobretudo em 

função das professoras da área pedagógica. 

A professora [de Didática, Estrutura] era muito boa, então chamou muito 

atenção. É uma das coisas que isso pesa, não era todo professor da área de 

educação que fazia a gente acordar e ver o sentido. Mas eu lembro... eu não 

me lembro o nome dela, mas foi ela quem me chamou atenção. (Manuela 

Entrev). 

 

A outra pessoa inesquecível foi a professora de Didática e outras disciplinas 

afins... Nossa, que mulher sensacional! A gente aprendia brincando. Ela 

conseguia tornar uma matéria considerada insuportável pela maioria em 

algo muito interessante e divertido… Ela foi a pessoa que me fez querer ser 

quem eu sou hoje no ofício de educar. (Idalina Memo). 

 

O que Idalina traz sobre sua formação inicial remete para uma combinação de duas 

IES, uma onde desenvolvia a graduação e outra onde realizava estágio científico, que 

possibilitou uma integração de experiências de ensino, pesquisa e extensão. A docente faz 

ainda referência às dificuldade destas articulação em seu contexto de trabalho, uma IES 

privada, e como isso afeta sua motivação profissional. 

Essa época da minha vida foi muito importante para a minha formação, pois 

as duas Universidades me traziam aprendizagens que se complementavam… 

Enquanto uma me preparava para a vida científica, a outra me 

complementava enquanto cidadã e educadora. (Idalina Memo).  

 

Amo esse ofício apesar de estar numa fase meio conturbada... Entre o amor e 

o cansaço... a quase exaustão... Não tenho conseguido reunir essas três 

atribuições que para mim são interdependentes. Como um sistema... amei 

desempenhar essas tarefas conjuntamente. Me senti completa na profissão. 

Agora não estou. Enquanto eu fui bolsista de iniciação científica, depois pós 

graduanda, mestranda e doutoranda, sempre estive no ensino, na pesquisa e 

na extensão. (Idalina Memo). 
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Manuela nos fala ainda de uma formação inicial docente marcada pelas dicotomias 

formação científica/pedagógica e teoria/prática profissional, em que a prática foi 

desenvolvida ao final do curso e que não foi bem orientada.  

…estrutura da matriz curricular apresentado era o 3+1, nós tínhamos todas 

as disciplinas de conteúdos biológicos e mais a física, matemática, química 

nos primeiros anos e o contato com as de cunho pedagógico se dava no 

ultimo ano do curso (Manuela Memo). 

 

… eu não visitei nenhuma escola no período de Didática. Eu fui praticamente 

dispensada... [o estágio] foi um seminário que eu participei na sala de aula, 

ele passou um seminário e eu dei. Então achou minha desenvoltura muito boa 

e questionou... eu já falei que já tava dando aula, aí ele me dispensou do 

estágio. (Manuela Entrev). 

 

Um aspecto diferencial da experiência desta docente foi o envolvimento com o 

movimento estudantil e o impacto disso, além dos outros aspectos da formação inicial, 

na sua implicação com a docência e construção identitária. Destaca-se aqui que, na 

ocasião da investigação, ela era a coordenadora do curso e estava sendo provocada por 

pares para candidatar-se à diretoria da associação de professores da IES. 

[Na graduação] veio a descoberta do movimento estudantil e meu 

envolvimento foi imediato. Tornei-me uma liderança e cada vez mais 

aprendendo e questionando. As leituras, os movimentos sociais, as infinitas 

reuniões de diretórios acadêmicos iam me dirigindo para algo que ainda não 

havia me despertado, o verdadeiro sentido de estar num curso de 

licenciatura, de ser professora, pois cada vez mais me tornava questionadora 

de tantos problemas sociais, dos cursos, do nosso curso, da forma como 

alguns professores se portavam em sala, enfim, começava aí uma outra visão 

de mundo para mim. Ser professora de Ciências e Biologia era o caminho 

que poderia contribuir para a libertação de um povo que por tantos anos 

vivia oprimido. (Manuela Memo). 

 

As experiências relativas às atividades das docentes, consideradas como 

formativas e de grande importância na construção identitária, relacionam-se fortemente 

às formas como as docentes significam seus aprendizados da profissão pela prática, com 

muitas referências ao período de iniciação à docência. Outro núcleo de significados 

refere-se aos dilemas entre a identificação profissional como professor ou como 

biólogo. Esse conflito está presente desde a escolha profissional, passa pela graduação e 

se manifesta, em geral subliminarmente, na prática profissional destas docentes 
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universitárias, marcada pela tradição ou perspectiva acadêmica e artesanal de formar e 

formar-se. 

O que quatro docentes desta pesquisa nos indicam é que o início da carreira 

universitária é marcado por uma prática comum: a observação de professores mais 

antigos na busca, sobretudo de garantir segurança quanto ao conteúdo. 

… O que eu tive que fazer foi estudar o conteúdo… foi muito fraco isso na 

minha graduação... . Então eu tive que comer livro. Mas o que eu fazia? Eu 

tinha os meus dias de aula e tinha os dias de aula de outra professora, eu 

assistia às aulas dela. (Idalina Entrev) 

 

Suas aprendizagens como professor são atribuídas essencialmente à vivência 

prática, predominantemente nas IESs onde se vinculam atualmente.  

Agora lhe digo, eu me constituí na minha vivência em sala de aula como 

professora... E eu me lembro de não ter tido uma escola prá isso [ensinar]… 

Eu me construí no decorrer, com os alunos, com os professores, com a 

própria Universidade (Antonia Entrev). 

 

A gente vai aprendendo ali ó, no tranco. (Fernanda Entrev) 

 

Através de suas expressões observamos, no entanto, sobretudo para Antonia e 

Fernanda, que esta prática carece de uma valorização de ações de formação contínua na 

área pedagógica e de uma atitude reflexiva, como base do seu desenvolvimento 

profissional.  

[Sobre atividades de formação pedagógica na IES] …deve existir muita coisa 

interessante que nesse, né… da formação minha prá dizer assim “foi aqui 

que eu aprendi, foi aqui com os colegas pedagógicos, da área pedagógica 

que eu aprendi a fazer isso”. Não. (Antonia Entrev). 

      

Então esses cursos que a gente faz, às vezes, né, os títulos são diferentes, mas 

os enfoques… são os mesmos. Em relação à parte de metodologia: 

elaboração de prova… é técnicas. Então assim, eu acho que sempre ficou 

muito aquém. Ou eu estava esperando diferente, né? Sei lá… uma mágica, 

técnicas… é… fantásticas que, né, motivassem. Mas estou sendo sincera… 

nunca participei de uma atividades dessas que… que me deixasse sair 

satisfeita. (Fernanda Entrev). 

 

Suas referências a desenvolvimento profissional estão mais relacionadas à obtenção 

de formação especializada e titulação acadêmica em nível de pós-graduação, como 

expressa Antonia.  
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Devo confessar que me faltava nesta trajetória a titulação académica tão 

necessária para um professor, já na maturidade, consagrar-se na carreira 

que escolheu por vocação (Antonia Memo). 

 

Idalina e Manuela, as quais se referenciam em uma valorização da formação 

pedagógica desde a graduação, mantêm esta atitude vida profissional com envolvimento 

nas atividades institucionais de formação contínua na área pedagógica.  

[Atividade de formação pedagógica] Eu gosto. Eu acho que funciona bem. 

Eu acho assim: quando é… aquelas palestras que a gente fica muito distante, 

acho que a gente não aproveita nada. Mas quando tem oficina, aí é legal 

(Idalina Entrev). 

 

Universidade ela tinha, hoje não tem mais… tinha as jornadas pedagógicas, 

era semana que incluía o planejamento pedagógico, a gente tinha umas 

coisas muito boas... hoje tem uma retomada… uma discussão sobre o estágio 

da licenciatura, sobre como está acontecendo esses momentos... (Manuela 

Entrev). 

 

A lógica tradicional e academicista aceita que o saber de uma disciplina é 

suficiente para ensinar e que a formação enquanto professor se dá pela acumulação da 

experiência, regida por ensaio-erro (Pacheco & Flores, 1999, p. 59). 

D´Ávila (2008, p. 34) ressalta que esta tradição é extremamente presente no 

ensino superior e se funda num fazer baseado na intuição ou por observação e imitação 

de modelos, sendo uma forma de aprendizagem pouco analítica e que não colabora para 

o desenvolvimento da profissionalização docente. 

Com essas considerações não estamos desvalorizando que o docente de 

disciplinas científicas da licenciatura em Ciências Biológicas tenha uma formação 

especializada e atualizada na área em que leciona ou que não deva estar envolvido em 

atividades técnicas, de extensão ou pesquisa biológica. Também não estamos 

defendendo que a questão da identidade dos docentes seja “resolvida” com base em uma 

lógica aristotélica em que ou se é uma coisa ou outra. Ao contrário, percebemos através 

da compreensão dos percursos formativos e identificações das docentes deste estudo, 

uma possibilidade de recontextualização entre as culturas das áreas das ciências naturais 

e da educação, tipificadas como biólogo e professor. Urge, no entanto que as 

identificações com a docência se aproximem de um modelo de professor profissional, 

como define Formosinho & Ferreira (2009) pois “Na essência esta pode ser a diferença 

entre ‘estar professor’ e ‘ser professor.” (p. 32). 
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Nos seus percursos formativos e de construção identitária, os professores 

universitários de disciplinas científicas deste estudo se deparam com as relações, por 

vezes tensas e conflituosas, entre saberes de diferentes naturezas, sejam os saberes da 

prática em contraposição com as aprendizagens de natureza pedagógica em instâncias 

formais, sejam os saberes de distintos campo de conhecimento, o das Ciências 

Biológicas e o das Ciências Humanas, cada uma com suas lógicas - o primeiro 

fundamentado em uma lógica positivista e o segundo com uma lógica social, ambos 

historicamente sustentados.  

A esta dinâmica formativa e constituinte de identidade profissional, vivida por 

estas docentes, e considerando os espaços de formação e formativos como produtores de 

culturas, estamos associando a noção de hibridismo de Canclini (2006), que se refere a 

processos socioculturais nos quais as estruturas ou práticas discretas, que existiam de 

forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.  

A combinação da formação inicial, forjada em uma cultura tecnicista e positivista 

com uma prática profissional docente na qual são demandadas ações e atitudes 

formativas, inclusive por exigências curriculares, gera tensões e contradições que 

conduzem a um processo de hibridação, que como comenta Canclini (2006) 

“Hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições.”  

Essa condição é percebida desde a formação inicial das docentes, marcada pela 

tradição acadêmica, até a atuação profissional, caracterizada pela pouca valorização do 

desenvolvimento profissional no âmbito pedagógico, o que as distancia de uma 

identificação e noção de pertença ao tipo “professor profissional”, muito menos como 

“formador” nos cursos em que atuam como docentes formadores de professores de 

Ciências e Biologia para a educação básica. 

Assim, sem desejar esgotar a discussão sobre a formação e identidade de 

professores universitários de disciplinas específicas, acreditamos que a noção de 

hibridação epistemológica e formativa nos auxilia a compreender o Fazer-se, Ser e 

Sentir-se professor universitário, um grupo profissional tão pouco estudado. 

Este estudo também nos remete para reflexões sobre a pertinência e urgência de 

uma abordagem de desenvolvimento profissional do professor universitário, talvez no 

caminho de uma cultura colaborativa que rompa o isolamento de sua prática auto e 

heteroformativa. 
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RESUMO: A comunicação que se propõe tem como objetivos discutir aspectos 

potencializadores da investigação-ação no processo de formação continuada de 

coordenadores pedagógicos e professores, de natureza reflexiva e autonomizante, bem 

como analisar as estratégias supervisivas usadas pelos coordenadores pedagógicos e pelo 

pesquisador na condução desta formação. É parte de uma pesquisa de Doutoramento em 

desenvolvimento numa escola pública de Natal/RN, Brasil, envolvendo o primeiro autor 

como coordenador geral, 04 coordenadoras pedagógicas e 15 professores(as) do Ensino 

Fundamental. O estudo enquadra-se numa abordagem qualitativa, especificamente um 

estudo de caso aninhado, que utilizou os seguintes procedimentos de recolha de análise e 

evidência: observação participante, análise documental, entrevista semi-estruturada, diários 

de bordo de formação e questionário. As reflexões desenvolvidas a partir das evidências 

recolhidas permitiram constatarmos que os professores e as coordenadoras pedagógicas 

reconhecem a estratégia de formação continuada através da investigação-ação como uma 

proposta válida para o desenvolvimento de uma prática pedagógica reflexiva e crítica, 

principalmente pelo formato espiralado proposto por esta estratégia formativa. Também foi 

possível constatarmos que as coordenadoras melhoraram suas práticas na questão da 

sistematização, observação e reflexão, algo que consideramos como um caminha para o 

desenvolvimento de uma pratica supervisiva reflexiva e crítica.  

 

 

Introdução  

Neste texto, discutiremos a questão da potencialidade da investigação-ação no 

processo de formação continuada de coordenadores(as) pedagógicos(as) e 

professores(as) atuantes no Ensino Fundamental, vinculada à materialização de uma 

prática supervisiva reflexiva e crítica. Quando falamos de prática supervisiva reflexiva 

crítica, fazemos referência a uma prática desenvolvida a partir do questionamento 

constante do que fazer? como fazer? por que fazer? Esta ideia vem sendo discutida e 

implementada na educação de vários países do mundo, inclusive no Brasil, desde final 

do século XX. 

É necessário admitir, que este tipo de prática, apesar de ser validada pelos 

estudiosos e pesquisadores da área, tem enfrentado dificuldades para serem 

implementadas nas escolas brasileiras. Quase se pode dizer que a rejeição parte tanto 

dos educadores que atuam nas escolas (professores, diretores, coordenadores), como 
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daqueles que atuam nos órgãos mantenedores. Estes acomodam-se a uma atuação 

acrítica, rotineira, descontextualizada. Paradoxalmente, é exigido dos coordenadores 

pedagógicos a realização de uma prática supervisiva junto aos professores pautada na 

“análise da sua práxis de modo a que os problemas que vão surgindo dêem origem a 

hipóteses e soluções que, experimentadas pelo próprio professor, possam contribuir para 

uma prática de ensino mais eficaz, mas também mais comprometida, mais pessoal e 

mais autêntica (Moreira & Alarcão, 1997:124). 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos(as) coordenadores(as) pedagógicos(as) 

na realização de uma prática supervisiva reflexiva crítica no contexto da escola de 

Ensino Fundamental, especialmente no tocante ao processo formação continuada que 

tem ficado sobre sua responsabilidade, acreditamos na sua potencialidade por permitir a 

formação de um profissional que atue no contexto da sociedade globalizada e das 

escolas de massa, ou mesmo, numa escola dominada pelos princípios da incerteza, 

instabilidade, singularidade e dos conflitos de valores. Essa crença nos impulsionou 

para a realização de um projeto de formação continuada mediante a estratégia da 

investigação-ação, envolvendo coordenadores pedagógicos e professores, mesmo tendo 

“consciência” dos riscos a serem enfrentados.  

Estruturamos nosso texto partindo das definições de formação continuada, 

formação reflexiva crítica e investigação-ação, pelos motivos já explicitados. Em 

seguida descreveremos aspectos gerais do projeto “A formação continuada em serviço 

de supervisores/coordenadores pedagógicos e professores através da investigação-ação”, 

com o recorte para as sessões reflexivas realizadas durante o segundo semestre do ano 

de 2012, envolvendo 04 coordenadoras pedagógicas, quando da elaboração, 

implementação e avaliação do projeto. Por fim, daremos conta das opiniões das 

coordenadoras pedagógicas que participaram e promoveram a formação, buscando 

identificar os efeitos do processo formativo que os envolveu no decorrer destes seis 

meses no desenvolvimento de suas práticas supervisivas. 

 
Formação continuada em serviço, formação reflexiva crítica e investigação-ação 

Observada de um ângulo histórico, a formação continuada de professores sempre 

esteve presente na escola, visto que é na escola, no exercício profissional, que o 

professor desenvolve a sua profissionalidade em interação com o espaço físico, os 

alunos, os pares, e até mesmo, nas reuniões pedagógicas que na maioria das vezes 
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acontecem com a finalidade apenas de determinar o que os educadores devem fazer. No 

entanto, de modo geral, este nível de formação vem acontecendo em outros espaços, 

mediante cursos de especialização, seminários, congressos, fórum de debates, 

treinamentos, oficinas de aperfeiçoamento, dentre outros, promovidos por uma 

variedade de instituições, que de modo geral, estruturam a formação a partir de modelos 

da racionalidade técnica (Diniz-Pereira, 2008) ou formação clássica (Alarcão, 2001; 

Candau, 2002), formação estruturante (Nóvoa, 1991), ou formação do tecnólogo de 

ensino (Veiga, 2002).  

Estes modelos têm recebido críticas por não darem conta das necessidades reais 

de formação dos educadores e não permitir aos professores o desenvolvimento de uma 

aprendizagem reflexiva, menos ainda, uma aprendizagem reflexiva crítica e 

emancipatória. Pois, segundo Freire (1996), é na formação permanente dos professores 

que encontramos o momento fundamental de reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática.  

Alinhado a este pensamento, Imbernón (2004) discute que faz-se necessária a 

organização de um tipo de formação que permita ao professor tornar-se um profissional 

crítico e investigador, um agente de mudanças que desenvolva constantemente maneiras 

de agir individual e coletivamente, como também consiga compreender que embora seja 

importante saber o que deve fazer e como, também é importante saber por que deve 

fazê-lo. O autor faz essa discussão argumentando a existência de uma dicotomia entre a 

formação desejada e a realizada. 

O modelo prático reflexivo de formação, citado por este autor, tem na figura de 

Donald Schön o representante principal da corrente que perspectiva a prática 

profissional como reflexiva. O desenvolvimento deste modelo assenta nas noções do 

conhecimento da reflexão na acção, da reflexão sobre a acção e da reflexão acerca da 

acção. A primeira apresenta três características principais: 1) a reflexão é, pelo menos 

em certa medida, consciente, embora não precise de se manifestar através de palvras; 2) 

a reflexão na ação tem uma função crítica ao questionar a estrutura assumida do 

conhecimento na ação; 3) a reflexão dá lugar à experiência no momento, o que permite 

que os professores recorram a quadros de referência existentes para resolver problemas 

e não para os definir. Já a segunda, estrutura-se a partir da seguintes características: 1) 
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pode acontecer antes ou depois da ação; 2) permite a reconstrução e a reformulação da 

prática em termos futuros; 3) cria oportunidades para conversar sobre o ensino. A última 

constitui um meio de que os professores dispõem para operacionalizar o conceito de 

responsabilidade e de prestação de contas em relação às decisões que tomam sobre o 

ensino (Day, 2001:56-57).  

Desse modo, a reflexão tem lugar na prática, no mundo real, permitindo a tomada 

de consciência a partir dos erros e acertos, levando à construção de saberes num vaivém 

em que a teoria ilumina a prática e a prática questiona a teoria. Esse questionar permite 

o surgimento de mais um modelo alternativo de formação, o da racionalidade crítica,  

baseado da teoria crítica da Escola de Frankfurt e na ciência sociocrítica de Jürgen 

Habermas (Diniz-Pereira, 2008). 

O diferencial desse modelo reside na possibilidade de análise das condições éticas 

e políticas da própria prática, rejeitando a reflexão pela reflexão, situando-a na linha de 

uma prática verdadeiramente reflexiva (Zeichner, 1993). Sendo assim, o modelo 

reflexivo crítico assume uma orientação explícita na promoção de um espiríto crítico, ao 

incluir o exame das implicações morais, políticas e éticas da ação do professor e de 

como se orienta para uma educação mais justa, mais democrática, mais emancipatória 

(Moreira, 2005). 

Percebemos que, no contexto brasileiro e norteriogrendense, o desenvolvimento 

de uma formação reflexiva, ou melhor, reflexiva crítica, encontra muitas barreiras para 

se efetivar, mesmo sendo defendida entre os pesquisadores e aceite entre alguns 

educadores, uma vez que os resultados das pesquisas sobre formação de professores  

demonstram o quanto ainda estamos distantes de formar professores reflexivos e até 

mesmo de formar minimamente nossos professores (Candau, 2002; Veiga, 2002). 

Mesmo assim, resolvemos realizar uma pesquisa que propõe o desenvolvimento de uma 

formação continuada perspectivando a formação reflexiva crítica, pelos motivos já 

citados. Para enfrentarmos essa empreitada, buscamos suporte nos princípios e objetivos 

da investigação-ação, a qual vem sendo validada pela literatura internacional e nacional, 

pela sua natureza cíclica  de ação-reflexão-ação, capaz de impulsionar os professores ao 

questionamento sistemático, na e sobre a ação mediante o processo de descrever, 

interpretar, confrontar e reconstruir.  
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Sendo assim, a investigação-ação apresenta-se como uma estratégia privilegiada 

de formação continuada tendo em vista o questionamento sistemático da prática através 

de uma dinâmica de ação-reflexão-ação. Tal acontece dadas as suas características: a) 

ser realizada pelo próprio professor e b) lidar com um problema específico, numa 

situação determinada e com a aplicação imediata ou a curto prazo dos seus resultados 

(Somekh 1991, cit. in Moreira, 2005). A sua finalidade principal é a emancipação dos 

sujeitos nos contextos de trabalho (Carr & Kemmis, 1986, cit. in Moreira, 2005), 

através de processos de reflexividade crítica ao serviço da transformação pessoal e 

social (Zeichner & Diniz-Pereira, 2005). O seu ciclo avaliativo de planificação, ação, 

observação e reflexão confere-lhe um potencial crítico e emancipatório enquanto 

estratégia de formação de professores, aliada a um enfoque na promoção da autonomia 

do aprendente (Moreira, 2005; Moreira et. al., 2010; Vieira, 2009). 

A formação continuada de professores ancorada nestes pressupostos objetiva 

desenvolver um “maior profissionalismo docente, melhoria da prática na sala de aula, 

maior controle social e emancipação do professor e maior utilidade da investigação 

educacional” (Moreira & Alarcão, 1997: 122). Sendo assim, enquanto estratégia de 

formação de professores, a investigação-ação tem revelado constituir uma intensificação 

da prática reflexiva, pois combina o processo investigativo e a reflexão crítica com a 

prática de ensino, tornando esta mais informada, mais sistemática e mais rigorosa 

(Moreira, 2005), o que possibilita ao professor realizar uma indagação crítica acerca do 

seu próprio trabalho, lhe permitindo focalizar problemas e mobilizar estratégias para 

superá-los, potenciando todo o processo de ensino-aprendizagem. 

A investigação-acção associa-se a diversas concetualizações. Entretanto, apesar da 

diversidade de conceptualizações, existem elementos comuns que se voltam para a sua 

“natureza metodológica auto-avaliativa e espiralada, integradora de uma análise 

intencional, sistemática e reflexiva da/na prática, com a finalidade de a melhorar, mais 

ou menos ideológica, ética ou politicamente marcada” (Moreira, 2005: 81). 

Pelas razões já apontadas, , percebemos a investigação-ação crítica ou 

emancipatória como sendo aquela que se apresenta como a mais adequada para o 

desenvolvimento do nosso projeto de formação continuada de professores. Aqui, o 

processo de investigação é de total responsabilidade do grupo de participantes, 

emergindo um conhecimento rigoroso e crítico do sistema de ensino e dos 
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constrangimentos que limitam ou impedem a mudança. Existe neste processo um 

intento emancipatório no sentido da transformação das organizações e das práticas 

educativas. O agente externo é desnecessário, sendo que o seu papel pode ser 

desempenhado por um ou mais elementos do grupo (Moreira, 2001: 37). Sendo a de 

mais difícil de implementação (Moreira, 2001), tendo em vista a necessidade de 

condições especiais para que este tipo de investigação-ação possa concretizar-se, ela 

exige um certo grau de liberdade para o desenvolvimento da investigação, facto que 

nem sempre é possível no contexto de sua implementação (Carr & Kemmis 1986 cit. in 

Moreira, 2001). 

Trata-se de uma proposta complexa e desafiadora de ser realizada, que exigirá do 

coordenador pedagógico uma perspectiva que integra uma visão transformadora dos 

processos de formação, ensino e aprendizagem.  Sendo assim, a prática supervisiva do 

coordenador volta-se para uma implementação de uma educação democrática, na qual a 

formação deve promover a autonomia do educador e dos educandos (Alarcão, 2008, 

Alarcão & Tavares, 2003; Freire, 1996; Vieira, 2010).  Este pensamento nos faz 

compreender que a figura do supervisor, ou aquele que realiza a função supervisora, no 

caso do nosso estudo, o coordenador pedagógico, deve manter uma relação com a 

comunidade escolar centrada no coletivo. Seu interesse deve centrar-se na colaboração e 

reflexão junto aos docentes e discentes, visando um ensino-aprendizagem relevante e 

emancipatório para todos os envolvidos. 

Para cumprir tais finalidades, Rangel (2006) propõe que o coordenador 

pedagógico deva focar sua ação supervisiva no processo de ensino e aprendizagem, o 

qual precisa ser compreendido em articulação com o “currículo, os programas, o 

planejamento, a avaliação, os métodos de ensino, e o projeto pedagógico da escola” 

(Rangel, 2006). Mediante tais pressupostos, desenha-se o supervisor/ coordenador 

pedagógico competente, entendendo-se que a competência é, em si, um compromisso 

com o público, com o social e, portanto, com o político. E o interesse coletivo opõe-se 

ao interesse individualizado, na educação e no seu serviço supervisor (idem). A autora 

destaca que, para se concretizar tais princípios, é imprescindível o desenvolvimento da 

formação continuada dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

a “dinâmica do processo didático e do conhecimento [...] se ensina, aprende e (re) 

constrói na escola” (Rangel, 2006: 58). 
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No tocante à atuação da coordenação pedagógica na supervisão e no 

desenvolvimento da formação continuada de professores, a literatura valida este 

profissional como agente promotor do processo formativo (Alarcão e Tavares, 2003; 

Giglio, 2006; Moreira, 2005; Rangel, 2006), tendo em vista ser um sujeito que “está ao 

mesmo tempo, dentro e fora do contexto imediato do ensino, que possui uma visão 

ampla do projeto pedagógico da escola, do conjunto do trabalho realizado pelos 

professores” (Giglio, 2006: 116). 

Observamos que a ação da coordenação pedagógica de modo geral, em particular, 

a voltada para a formação continuada dos professores do ensino Fundamental, tem 

acontecido numa perspectiva de distanciamento do processo de ensino-aprendizagem e 

está mais próxima de uma postura de supervisão-inspeção. Acreditamos que isto 

acontece tendo em vista as práticas educativas ancoradas em abordagem reflexiva, 

crítica e emancipatória se apresentarem de forma abstratas para aqueles que estão no 

contexto escolar, o que no nosso ponto de vista, dificulta seu entendimento e 

consequentemente sua efetivação. 

 

O projeto de formação continuada em serviço 

Tomando a investigação-ação como estratégia de formação continuada, e o 

desenvolvimento de uma prática supervisiva reflexiva e crítica dos supervisores/ 

coordenadores pedagógicos e professores, delineamos os seguintes objetivos para o 

projeto de formação.  

1. Instituir ações reflexivas na prática dos coordenadores pedagógicos e dos 

professores de uma Escola Municipal no Natal; 

2. Estimular pela investigação-ação, processos de melhoria da atividade 

supervisiva da prática pedagógica dos supervisores/coordenadores pedagógicos e 

professores; 

3. Desenvolver competências de observação sistemática e análise crítica das 

práticas pedagógicas; 

4. Identificar as teorias que orientam as práticas de ensino aprendizagem da escola 

e dos educadores; 

5. Estudar as teorias de ensino e aprendizagem capaz de formar sujeitos críticos, 

atuantes numa sociedade da incerteza; 
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6. Partilhar as experiências dos professores desenvolvidas nas salas de aulas, suas 

potencialidades e limitações. 

O projeto “A formação continuada em serviço de supervisores/coordenadores 

pedagógicos e professores através da investigação-ação”, caso 01, desenvolveu-se no 

segundo semestre de 2012 e faz parte de um estudo de caso aninhado, proposto pela 

pesquisa de Doutoramento do 1º autor. Incluiu a realização de 08 sessões presencias de 

formação, sendo 03 coletivas e 05 em pequenos grupos. A 1ª sessão coletiva reportou-se 

a formação dos supervisores/coordenadores pedagógicos e professores nos temas 

(professor/supervisor reflexivo e investigação-ação). A 2ª e 3ª sessões coletivas foram 

destinadas aos estudos das concepções de ensino e aprendizagem. As outras 05 sessões 

aconteceram em pequenos grupos, com os temas (organização/sistematização das 

práticas de alfabetização, métodos de ensino e ludicidade), tendo em vista as 

necessidades específicas apresentadas no diagnóstico de formação, que realizamos no 

início do projeto. 

Nele estão envolvidos o investigador, 04 coordenadores pedagógicos e 15 

professores(as), cabendo ao investigador supervisionar/acompanhar/orientar o trabalho 

dos supervisores/coordenadores pedagógicos no apoio ao desenvolvimento das práticas 

dos professores e no seu processo de aprendizagem. Seu locus de desenvolvimento é 

uma escola pública de Natal/RN, Brasil, que atende alunos do Ensino Fundamental, 

anos iniciais (1º ao 5º ano), situada num bairro de população de baixa renda da Zona 

Norte da cidade.  

O desenvolvimento deste projeto, para além de ter como ponto de partida 

promover uma prática pedagógica reflexiva crítica de professores e supervisores/ 

coordenadores pedagógicos, implicou estes num processo de reflexão, sistematicidade e 

intervenção nas e das suas teorias e práticas, mediante as espirais cíclicas da 

investigação-ação (planificação, ação, observação e reflexão) que “implica o efeito 

recursivo em função de uma reflexão permanente sobre a ação” (Barbier, 2002: 117). 

Tal permitiu propor o desenho de supervisores/coordenadores pedagógicos 

competentes, entendendo-se que a competência é em si, um compromisso com o 

público, com o social e, portanto, com o político (Vasconcelos, 2002). Esta intenção foi 

sendo efetivada a partir das discussões e reflexões implantadas no seio do grupo de 

supervisores/coordenadores pedagógicos durante a realização das 08 sessões reflexivas 
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realizadas no decorrer da elaboração, implementação e avaliação do projeto de 

formação, as quais descreveremos e analisaremos a seguir, tendo em vista sua utilização 

para o desenvolvimento do presente texto. 

A investigação feita recaiu no estudo da relação entre a estratégia de investigação-

ação na formação continuada de professores e o desenvolvimento de práticas reflexivas 

e críticas dos supervisores/ coordenadores pedagógicos. Estas foram analisadas 

enquanto parte de um estudo de caso(s) mais amplo, que focou a elaboração, 

implementação e avaliação do projeto de formação já referido acima.  

Para a recolha das informações necessárias à verificação do cumprimento dos 

objetivos da investigação, recorreu-se a fontes múltiplas de evidência: combinação da 

observação participante, entrevista semi-estruturada e análise documental. A observação 

participante foi utilizada para observar o contexto em que a ação supervisiva dos 

supervisores/ coordenadores pedagógicos acontece, participar no mundo destes 

profissionais, viver as situações implementadas no processo de formação continuada, 

com a finalidade de descobrir significados subjacentes, tal como se produzem. Já a 

entrevista foi usada com a finalidade de aprofundar as questões de pesquisa e esclarecer 

os problemas observados, uma vez que ela apresenta uma dimensão social, não estando 

circunscrita apenas em uma troca de perguntas e respostas pré-elaboradas, mas 

suscitando momentos de interlocução, enunciação, produção de linguagem e de 

significados sociais (Freitas, 2000). A análise documental visa identificar nos 

documentos oficiais da Prefeitura de Natal, as funções a serem desenvolvidas pela 

supervisão/ coordenação pedagógica, uma vez “que visa buscar identificar informações 

factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse” (Lüdke & 

André, 1986: 38). 

A seguir, refletiremos sobre o projeto de formação continuada realizado em 2012, 

se bem que de um modo breve. Focaremos nossa análise no discurso das coordenadoras 

pedagógica, a partir de quatro pontos discutidos na sessão reflexiva final, quando da 

avaliação do projeto. 
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Perspectivas das coordenadoras pedagógicas sobre o projeto de formação 

continuada  

Dentre os vários pontos refletidos nesta sessão reflexiva, selecionamos quatro 

para analisarmos neste texto, tendo em vista sua relação com o título da comunicação: 

relevância da investigação-ação no processo de formação continuada; articulação teoria-

prática; processo de reflexão promovido pela formação e atuação das coordenadoras na 

elaboração e implementação do projeto de formação. 

A totalidade das coordenadoras pedagógicas reconhecem a relevância da 

investigação-ação no processo de formação continuada de professores reflexivos na 

melhoria do trabalho do professor e do supervisor, tendo em vista sua estrutura cíclica, 

o que fica evidente a seguir. 

Uma formação nessa perspectiva, é muito interessante por que ela parte de 

um ponto de estudo, tem a intervenção e a avaliação. Então, ela não fica 

apenas no momento de estudo, de apropriação de novos conhecimentos, 

mas aliar à teoria a prática. Utilizar esses conhecimentos estudados, 

trocados, na sua prática, refletir sobre isso, avaliar e repensar. Então, há 

todo um ciclo de você estudar, atuar avaliar, refletir e estudar... 

(Coordenadora 1).  

 

Eu penso que a formação desenvolvida nessa perspectiva, ela auxilia mais, 

o trabalho, tanto do professor, como do coordenador [...] eu acho que ela é 

muito significativa para melhorar nosso trabalho. (Coordenadora 2). 

 

Porém, nem sempre a efetivação desta estratégia formativa saiu a contento, atingiu 

o objetivo desejado, ou o objetivo proposto para a formação, evidenciando a dificuldade 

de verificação de resultados no imediato.  

Eu acho assim, o planejamento da estrutura tudo bem, ficou interessante, 

porém, a execução não foi a contento. Não conseguimos verificar na 

prática, se os estudos trouxeram mudança para a prática do professor [...] 

(Coordenadora 3). 

 

Outro aspecto focado por duas coordenadoras, diz respeito à contribuição trazida 

pelo projeto na articulação teoria-prática e aprofundamento do conhecimento de 

conteúdo, essencial à prática competente. Mesmo em âmbitos diferentes, cada  uma cita 

as contribuições advindas de sua participação.  

Uma grande contribuição foi a abertura que aconteceu no grupo, para se 

discutir questões do dia-a-dia de sala de aula, questões da prática, a luz dos 

pensamentos dos teóricos  (Coordenadora 1). 
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Uma das coisas que a formação contribuiu, para mim, foi o 

aprofundamento dos conhecimentos sobre os níveis de escrita das crianças 

da alfabetização [...] agora eu tenho segurança para orientar a professor 

[...] tirar suas dúvidas sobre as atividades que devem aplicadas em cada 

nível de escrita (Coordenadora 2). 

 

Todas as coordenadoras manifestam percepções positivas face à natureza 

reflexividade promovida pela formação, inclusive, conseguem visualizar uma relação 

muito forte entre este processo e a melhoria das atividades realizadas pelos professores 

nas salas de aula.  

Penso que a formação realizada seguiu uma perspectiva reflexiva, tendo em 

vista que os temas trabalhados não tiveram o objetivo de determinar o 

caminho a ser trilhado pelo professor, foi mais para ele confrontar o seu 

fazer. Fizemos a discussão, porém não determinamos o que eles deveriam 

trabalhar [...] (Coordenadora 4). 

 

Eu entendo que foi reflexiva, justamente por isso, por que abriu um leque 

para que o professor pudesse se aprimorar naquilo que foi estudado [...] 

deu direcionamentos e não modelos, além de não ter sido imposta 

(Coordenadora 3). 

 

 A perspectiva reflexiva, com certeza [...] não foi um pacote que chegou 

pronto para ser estudado e depois colocado em prática. Estudamos fazendo 

uma ligação com o nosso fazer [...] esse teórico diz isso, estamos fazendo 

assim ou seguimos outra direção? (Coordenadora 1) 

 

Por fim, é analisado o trabalho das coordenadoras na organização e promoção da 

formação continuada numa perspectiva reflexiva crítica. Várias foram as questões 

colocadas pelas profissionais, que interfere e/ou impede que elas realizem no contexto 

escolar tal formação. Quatro pontos se destacam. 

A primeira dificuldade/limitação é o tempo, o tempo pra gente se capacitar 

[...] nós precisamos de um tempo para estudar. A segunda dificuldade diz 

repeito a junção dos professores, é muito difícil reunir a maioria dos 

professores, tendo em vista as suas outras atribuições. E fazer uma 

formação em pequenos grupos é muito complicado (Coordenadora 3) 

 
Penso que a maior dificuldade seja a organização do tempo da 

coordenação, precisamos organizar um calendário, um cronograma e 

priorizarmos isso [...] (Coordenadora 4) 

 

Acúmulo de atividades [...] pois temos várias outras atribuições, sejam no 

atendimento às famílias, aos professores ou no auxílio do trabalho da 
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gestão, que inclusive está na lei [...]a demanda de trabalho é tão grande, 

que dificulta no espaço escolar, separa um tempo para estudo [...] 

(Coordenadora 1). 

 

Os discursos das coordenadoras nos permite visualizar os pontos positivos e os 

estrangulamentos da investigação proposta, mas permite, principalmente, a tomada de 

consciência dos desafios imbricados na realização de um projeto de formação desta 

natureza, tendo em vista desestabilizar o instituído, o que visivelmente está certo, e é 

considerado suficiente. Mas não podemos esperar que a educação ou a prática 

pedagógica dos professores e dos coordenadores pedagógicos seja mudada de forma 

mágica, temos enfrentar os desafios, as barreiras impostas e pensarmos nos resultados 

que serão ou não efetivados.  

 

Algumas considerações finais 

O desenvolvimento deste projeto de formação continuada, assim como a análise 

desta sessão reflexiva, permite-nos fazer algumas considerações, mesmo que 

provisórias, tendo em vista o caminho percorrido. 

Uma primeira consideração prende-se com a relevância que esse tipo de projeto 

pode ter para formação e atuação dos profissionais que realizam a supervisão da prática 

pedagógica dos professores, em nosso caso específico, os coordenadores pedagógicos. 

Devido ao processo cíclico e de auto-avaliação de reflexão na e sobre a acão, que o 

envolve, este processo é percecionado como de enorme valor e utilidade para a prática.  

Uma segunda consideração está relacionada à sistematização, observação, análise 

e reflexão na e sobre a prática pedagógica dos professores e das coordenadoras 

pedagógicas. Compreendemos que, para se desenvolver uma prática reflexiva crítica, 

exige-se competências investigativas, pois o seu desenvolvimento permite sairmos de 

uma prática rotineira para uma inteligente. 

Uma terceira e última consideração. Mesmo a escola não desenvolvendo, ainda, 

uma formação continuada numa perspectiva reflexiva crítica, estruturada e validada, os 

professores e os coordenadores pedagógicos a reconhecem e a legitimam como sendo 

aquela que proporciona o processo de melhoria da sua prática pedagógica. Isto fica 

evidente nas falas das coordenadoras, conforme citamos anteriormente, e também em 

várias situações presenciadas por nós quando da realização da observação participante. 
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RESUMO: A sociedade está a mudar e com ela o público escolar torna-se mais exigente. 

Estas mudanças, que se processam a um ritmo vertiginoso, vêm lançar novos desafios à 

educação e aos agentes educativos. As orientações políticas para a educação, perante este 

panorama social, começam a desvelar interesse por questões do foro pessoal e social, 

delineando práticas educativas, nesse sentido. A escola do século XXI deve ser capaz de 

promover uma formação de cidadãos tolerantes, autónomos e responsáveis bem como 

possibilitar o usufruto de exercícios que contemplem direitos e liberdades. Na sua essência 

a escola atual deverá promover espaços de cidadania. Sabendo que não existe um modo 

privilegiado e exclusivo de aprendizagem da cidadania é nossa intenção, recorrendo à 

hermenêutica, desvelar um percurso sobre as abordagens, objetivos, metodologias e 

avaliações que podem servir o pressuposto da educação pela cidadania em contexto escolar. 

Assim como reforçar a sua centralidade e a sua decisiva importância na escola. 

 

 

Introdução 

Assiste-se a um tempo incerto, a uma profunda fragmentação social e política o 

que faz com que o futuro se apresente como um enorme repto especialmente na 

educação e preparação dos jovens para responderem prontamente aos desafios societais.  

Ao olhar para este panorama do ponto de vista da educação e dos agentes 

educativos ocorre-nos pensar que o sistema educativo, as políticas educativas, bem 

como as práticas pedagógicas poderão ser os grandes propiciadores de novas 

concetualizações que ajudarão a colmatar as tensões e, no entender de Morin (1991) a 

(re)aprendermos a “ver, a conhecer, a pensar [e] a agir” (p.7). Reclama-se assim uma 

educação de qualidade que se adapte às necessidades da atual sociedade (Papadopoulos, 

2005).  

Assistem-se a mudanças na sociedade e toda a desestabilização inerente exige uma 

renovada atenção sobre a cidadania e a sua educação. A centralidade das questões de 

cidadania é em grande medida determinada pelos desafios e pelas perplexidades 

contemporâneas que demandam a revitalização dos laços de cidadania, no sentido de 

uma maior participação na vida sociopolítica. 
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Aprender cidadania é um processo complexo que abrange uma perspetiva 

multidimensional. Esta aprendizagem deve ser iniciada desde tenra idade (Rousseau, 

1965) e prolongar-se até ao fim da vida do cidadão (Conselho da Europa, 2002; 

Eurydice, 2005). Independentemente da idade devemos sempre ser mais cidadãos, mais 

educados e mais participativos, mais interventivos. A escola, mas também a 

comunidade envolvente e a família, são convidadas a participar, pois “a educação para a 

cidadania activa é responsabilidade de toda a sociedade, mas é incumbência particular 

da comunidade educativa” (Barbosa 2006, p.144). 

A escola do séc. XXI deverá ser capaz de garantir a participação efetiva da 

criança, de fortalecer a sua dimensão democratizante, de promover uma formação de 

cidadãos tolerantes, autónomos e responsáveis, de possibilitar o usufruto de exercícios 

que contemplem os direitos e liberdades das crianças. Na sua essência a escola do 

século XXI deverá promover espaços de cidadania. Desta forma, os agentes educativos, 

mais propriamente os professores no seio da instituição educativa devem implementar 

verdadeiras e exemplares práticas de cidadania exercendo a cidadania (Hansen, 2000).  

Partiremos do pressuposto que “a cidadania construída no saber, parte da 

aprendizagem da responsabilidade o que obriga à construção da confiança que permite a 

delegação de poderes e a prática comum de diálogo e negociação” (Sarmento, 2009:44).  

Cremos que é através da (re)construção de práticas pedagógicas em contexto 

educativo que a cidadania poderá passar de uma utopia à realidade. O caminho passará 

pelas metodologias que os professores escolhem, das avaliações que fazem, das atitudes 

que têm face aos alunos, da comunicação que estabelecem com os pais e alunos, da 

forma como concebem direitos e deveres na sala e da maneira como exercem a sua 

cidadania. Sabendo que não existe um modo privilegiado e exclusivo de aprendizagem 

da cidadania é nossa intenção, recorrendo à hermenêutica, desvelar um percurso sobre 

as abordagens, objetivos, metodologias e avaliações que podem servir o pressuposto da 

educação pela cidadania em contexto escolar. Assim como reforçar a sua centralidade e 

a sua decisiva importância na escola e na formação da personalidade dos nossos alunos. 

 

Abordagem da educação para a cidadania em contexto educativo 

No que às abordagens diz respeito, podemos salientar que a cidadania pode ser 

consagrada como uma disciplina autónoma, obrigatória ou opcional, e integrada em 
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uma ou mais disciplinas. Uma outra possibilidade consiste em propô-la como uma 

temática educativa transversal ao currículo, de forma que os princípios da educação para 

a cidadania possam estar presentes no conjunto de todas as disciplinas do currículo.  

Estas diversas abordagens não se excluem mutuamente, podendo até reforçar-se. 

Globalmente, e face ao crescente impulso que lhe é dado na escolaridade obrigatória, 

podemos ressalvar que a nível do ensino secundário a tendência europeia é para esta 

temática se tornar uma disciplina autónoma enquanto no ensino básico tende a 

configurar-se como matéria transversal ou integrada (Eurydice, 2005). 

Nos casos em que a educação para a cidadania se encontra integrada noutras 

disciplinas, ela é incluída principalmente nas disciplinas de História, Ciências Sociais, 

Geografia, Religião e Moral, Ética, Filosofia, Línguas Estrangeiras e Língua de Ensino. 

(Eurydice, 2005). 

Centremos a nossa atenção no ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico [CEB] em 

toda a Europa (figura 1).  

Figura 1 Abordagens de educação para a cidadania tal como se encontra especificada no currículo 

do ensino do 1.º CEB, 2004/05 

  

Fonte: Eurydice, 2005, p.18 

Verificamos pela análise da figura que a educação para a cidadania se apresenta 

como uma disciplina autónoma somente na Bélgica (na Comunidade Germanófona) e 

na Roménia. Na Estónia, Grécia, e Suécia encontra-se igualmente integrada noutras 

disciplinas ou presente como uma temática transversal ao currículo. Em Portugal, o seu 
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carácter apresenta uma transversalidade face às diversas disciplinas. Nos restantes 

países, ela surge ou como uma temática transversal ou integrada noutras disciplinas. 

A importância que lhe é conferida logo desde o 1.º CEB, não é o mesmo de país 

para país, o que não quer dizer que não lhe seja imputado um lugar de destaque na 

educação das crianças e jovens. No entanto, questões de cidadania estão presente nos 

planos de estudo de muitos países da Europa, o que se traduz numa crescente 

preocupação e interesse por parte dos responsáveis pela tutela em introduzir a cidadania 

em contexto educativo. 

De facto, estas três abordagens levantam inúmeras questões e não reúnem o 

consenso da maioria dos responsáveis pela educação. Muitos autores (Fonseca, 2000; 

Praia, 2001; Bolivar, 2007) são da opinião que não deve existir uma disciplina 

autónoma de educação para a cidadania, independentemente do nome, pois consideram 

que todas as áreas e todos os professores se devem comprometer com as finalidades 

desta educação. Se esta versão não reúne consenso, o mesmo acontece com o inverso. 

Ou seja, alguns não concordam com o carácter transversal que possa vir a ter a educação 

para a cidadania, sem, no entanto, estar associada a alguma disciplina. Perrenoud (2002) 

rejeita também a ideia que seja criado um lugar específico no curriculum para educar 

para a cidadania, defendendo que esta deve ser construída e desenvolvida através de 

aprendizagem transversal, acrescentando que não se resolverá o problema desta 

educação se apenas se introduzir no horário escolar uma ou duas horas semanais e que 

tal atitude poderá passar ao lado do grande objetivo que é educar para a cidadania.  

 

Objetivos da educação para a cidadania 

Delimitar os objetivos de um assunto tão delicado e particular como é a educação 

para a cidadania, tem de obedecer a certos critérios. Estes critérios terão, por sua vez, 

que obedecer a aspetos que digam respeito ao contexto nacional, às tradições, ao 

património cultural, ao conhecimento da sociedade, à história nacional, às ideologias 

vigentes, de cada país (Eurydice, 2005). Deste modo os objetivos específicos tendem a 

variar de país para país e de um patamar educativo para outro. Dependendo da 

abordagem adotada os objetivos poderão ser estritamente relacionados com a disciplina 

no caso de ser uma disciplina autónoma ou poderão ser ‘horizontais’ quando se trata de 

uma temática transversal ao currículo ou integrada em diversas disciplinas. 
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Tendo em consideração o grau de participação ativa que se possa esperar dos 

alunos, e apesar de serem distintos e variados os objetivos propostos para a educação 

para a cidadania, é possível identificar alguns conceitos e linhas comuns, como direitos 

humanos, diversidade cultural, tolerância, empenhamento, valores. Podemos sublinhar 

três categorias de objetivos: uns que dizem respeito à literacia política; outros que 

envolvem atitudes e valores e ainda outros que potenciam a participação ativa 

(Eurydice, 2005).  

A literacia política relaciona-se com a aquisição formal de conhecimentos teóricos 

e recorre essencialmente a uma compreensão passiva por parte dos alunos. Esta assimila 

a aprendizagem das instituições sociais, políticas e cívicas, bem como dos direitos 

humanos. Implica ainda o estudo das condições propícias a uma vida harmoniosa em 

sociedade, questões sociais e problemas sociais presentes e futuros. Promove o 

(re)conhecimento da herança cultural e histórica bem como a promoção do 

reconhecimento da diversidade cultural e linguística da sociedade. O simples facto de 

dar a conhecer a constituição nacional, por exemplo, poderá ajudar a preparar melhor 

para o exercício dos direitos e responsabilidades.  

As atitudes e valores requerem um maior envolvimento dos alunos em termos de 

opiniões e atitudes, é fundamental para se tornar um cidadão esclarecido e responsável. 

Compreende a aquisição de competências necessárias a uma participação ativa na vida 

pública, bem como o desenvolvimento do reconhecimento e do respeito por si próprio e 

pelos outros, com vista a alcançar uma maior compreensão mútua. Envolve a aquisição 

de responsabilidade social e moral, incluindo a autoconfiança e a aprendizagem de um 

comportamento responsável perante os outros; o fortalecimento do espírito de 

solidariedade; a construção de valores, tendo em consideração a pluralidade de pontos 

de vista e das perspetivas sociais. Aprender a escutar e a resolver conflitos 

pacificamente por exemplo, poderá contribuir para a construção de um ambiente seguro 

e pacífico. (Eurydice, 2005). 

Para uma participação ativa espera-se que os alunos se mobilizem para a ação e 

que se envolvam e participem plenamente na vida política, social e cultural da 

comunidade onde estão inseridos. Esta participação ativa pode ser estimulada 

capacitando os alunos para um maior envolvimento na sociedade em geral (ao nível 

internacional, nacional, local e escolar). Ao proporcionar uma experiência prática da 
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democracia na escola, por exemplo, promove-se o desenvolvimento da capacidade de 

interagir uns com os outros, encorajando a desenvolver projetos conjuntamente com 

outras organizações (Eurydice, 2005).  

Não nos podemos esquecer que a idade das crianças no ensino do 1.º CEB é 

essencial para a delimitação dos objetivos que se pretendem desenvolver. Estes devem 

ser apresentados de uma forma significativa para a criança, com especial destaque para 

a aprendizagem de princípios de vida em sociedade mais do que para a aquisição de 

conhecimentos teóricos. 

Assim é relevante desenvolver o respeito nas relações com outras crianças e 

adultos, sob o princípio de que todos pertencem à mesma comunidade escolar, local, 

nacional e internacional; aprender como agir ou reagir numa variedade de situações que 

possam vir a enfrentar dentro e fora da escola; conhecer e debater sobre os direitos das 

crianças; participar em assembleias de turma; envolver-se em projetos; simular 

atividades de organismos governamentais; debater assuntos de interesse comum; entre 

outras estratégias. 

 

Conteúdos da educação para a cidadania 

Os conteúdos a abordar podem ser de ordem variada. Desde assuntos gerais e 

coletivos até aspetos individuais, muitos podem ser os temas a desenvolver na educação 

para a cidadania. O que importa referir é que, independentemente das temáticas, elas 

devem permitir ser abordadas tendo em consideração diferentes níveis de escolaridade e 

faixas etárias. A profundidade com que se abordam os temas depende grandemente do 

professor e da sua forma de adaptar e desenvolvê-los com os seus alunos, em sala de 

aula e fora dela, sempre que necessário. O segredo está na maneira como os temas são 

apresentados, sendo a linguagem e as boas práticas fundamentais ao sucesso da 

aprendizagem. Deseja-se também que os conteúdos escolhidos sirvam para “fortalecer 

uma consciência das responsabilidades dos cidadãos” (Henriques et al.; 2006, p.9). 

Henriques e os seus colaboradores (2006) apresentam uma série de conteúdos, 

bem como as atividades que se podem realizar para que esse conteúdo se transforme em 

saber. Numa visão bastante abrangente, remetem-nos para módulos como: conceito de 

cidadania, a comunidade nacional, o estado soberano, participação na democracia, 

economia e governo, segurança e defesa, política externa e comunidade internacional. 
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Os autores advertem-nos para a autonomia que estes possuem, pois permitem que o 

professor selecione os módulos que quer trabalhar e que trace o melhor caminho tendo 

em consideração os interesses e motivações da sua turma.  

Nogueira & Silva (2001) teorizando a ideia que a cidadania se reflete, se pratica e 

se constrói, organizaram uma série de atividades e situações que permitam uma reflexão 

cuidada sobre os deveres e as responsabilidades de cada um na sociedade e que ajudem 

a dinamizar uma aula permitindo criar um “clima de confiança e de abertura” (p.8). É 

necessário fazer escolhas e selecionar os temas a tratar ou a conhecer e há alguns que 

obrigatoriamente devem ser escolhidos. Para além do conhecimento das estruturas 

políticas e democráticas, as questões de desigualdade, pobreza, problemas de minorias, 

riscos ambientais, diversidade e diferenças, devem ser tratadas para que sejam possíveis 

novas práticas em contexto educativo. Todos os conteúdos apresentados e outros mais 

podem ser possíveis através da sábia intervenção do professor, que conduzindo uma 

discussão, uma reflexão crítica, leva os seus educandos a sentirem-se parte integrante do 

processo de aprendizagem e, por conseguinte, leva-os a participar mais e a envolver-se 

mais nos diversos assuntos tratados.  

Aludindo à pretensão de incluir conteúdos que permitam colocar em evidência 

conceitos sobre o respeito mútuo e cooperação “onde a razão humana surja como um 

filtro a uma transmissão endoutrinante” (Praia, 2001, p.16) Praia sugere alguns temas 

que poderão servir de base à introdução da educação para a cidadania em contexto 

escolar, a saber: educação política, cultura, sociedade, direitos e deveres fundamentais, 

arte, informação e cidadania e o meu país. Diz ainda que estes serão possíveis de 

implementar “através de atitudes estruturantes da personalidade, desenvolvendo e 

progressivamente aprofundando o grau de maturidade social” (Praia, 2001, p.16). 

Fonseca (2000) procura dar também o seu contributo, elencando duas vertentes 

passíveis de serem conteúdos e de serem trabalhados na aprendizagem da cidadania, são 

eles: uma componente ligada aos valores que orientam e fundamentam as regras da 

democracia e uma outra componente ligada exclusivamente a aspetos instrumentais que 

permitam concretizar as regras da cidadania. Outros temas são sugeridos por Paixão 

(2000) como por exemplo “a educação dos afectos, a resistência ao consumismo 

alienante, a segurança e a circulação rodoviária, a cultura do património, a violência e a 
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cultura da paz, os direitos humanos, a diversidade social, a economia, os problemas 

locais” (p.16). 

Também na Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) podemos encontrar uma 

série de temas que o próprio diploma sugere como passíveis de serem tratados na área 

de formação pessoal e social, como é o caso da educação ecológica, a educação do 

consumidor, a educação familiar, a educação sexual, a prevenção de acidentes, a 

educação para a saúde, a educação para a participação nas instituições, serviços cívicos 

e outros no mesmo âmbito (artigo 47º, nº2). 

Os conteúdos e temas a serem privilegiados são de facto diversos. Há quem dê 

preferência à educação para os valores (Martín Gacía & Puig Rovira, 2007; Audigier, 

2000); há quem considere a educação moral e educação para o carácter e para a 

participação na vida escolar e na sociedade, como fundamentais (Perrenoud, 2002, 

Audigier, 2000); outros acham imprescindível que se eduque para a paz (Paixão, 2000; 

Pèrez Serrano, 2002). A educação para os Direitos do Homem é outro conteúdo que 

segundo alguns autores não deve ser descurado (Paixão, 2000; Audigier, 2000; 

Rodríguez Lajo & Sabariego Puig, 2003); a educação inter/multicultural (Rodríguez 

Lajo & Sabariego Puig, 2003; Paixão, 2000) e podemos acrescentar outros como a 

educação para a vida na comunidade, a educação para as relações interpessoais e 

sociais, a educação para a ética, a política e a democracia, entre muitos exequíveis. 

Todos estes temas apresentam uma ampla natureza. De um modo geral, podemos 

salientar que marcam as preocupações socioeducativas contemporâneas. Resultam das 

tendências sociais atuais permitindo uma visão do conjunto da sociedade e das suas 

principais preocupações em relação ao cidadão que pretendemos vir a ter no futuro. São 

temas possíveis de estar na base de um programa de ação emancipatório, no âmbito da 

educação para a cidadania.  

 

Metodologias para a educação para a cidadania 

Educar para a cidadania democrática em contexto educativo exige uma 

(re)conceptualização das práticas pedagógicas do professor e, por conseguinte, uma 

recolocação deste no ambiente educativo. O papel do professor pode ser agora 

determinante na mudança e na transformação da comunidade, começando por modificar 

estratégias e metodologias utilizadas em sala de aula. Ao assumir-se a escola como 
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espaço privilegiado de educação para a cidadania, o professor deve assumir-se como um 

educador e um cidadão responsável.  

Recorrer à reflexão crítica sobre as suas práticas e à investigação contextualizada 

das práticas, são ferramentas úteis e indispensáveis para que se inicie o processo de 

mudança. A reflexão leva o professor, em retrospetiva, à análise do processo do ensino 

e da aprendizagem, o que lhe permite reconstruir saberes, práticas, estratégias e 

sentimentos. Mas também é muito importante que o professor, para além de conhecer 

fundamentos teóricos, se conheça a si próprio, conheça os objetivos educativos, os 

valores, os pressupostos da cidadania democrática e que reconheça a importância da 

participação ativa, da colaboração entre os pares. Que reconheça que a criação de 

oportunidades justas para todos e que uma relação pedagógica positiva podem 

contribuir para a conquista de uma escola mais cidadã e mais contributiva. Porém, não 

pode descurar que as suas ações e práticas pedagógicas poderão ser geradoras de 

aprendizagens sociais relevantes que, à partida, poderiam não fazer parte das suas 

intenções, daí ser tão importante educar para a cidadania pela cidadania.  

Somos da opinião que quer as metodologias quer as estratégias têm de ir muito 

além do ensino meramente teórico e memorístico. Deve privilegiar-se uma metodologia 

mais ativa, socializadora e com significado, valorizando-se por isso, “questões centrais 

da vida humana, os dilemas da sociedade contemporânea, as experiências significativas 

do presente e os desafios pessoais e sociais que se colocam aos alunos” (Fonseca, 2000, 

p.45). Não nos podemos esquecer de referir que a organização e gestão da sala de aula 

se tornam também imprescindíveis para desenvolver competências de cidadania. Assim, 

pensamos que o professor deve organizar o seu espaço de modo flexível, permitindo 

uma movimentação favorável à participação, comunicação e envolvimento dos alunos 

nas atividades de aprendizagem. 

Carita, Abreu e Queiroz (1994) elegeram alguns aspetos como sendo essenciais ao 

desenvolvimento da educação para a cidadania em contexto escolar, mais propriamente 

para a área de formação pessoal e social. Referem-se em primeiro lugar à importância 

de uma relação pedagógica saudável entre alunos e professores, facilitadora de 

aprendizagens significativas e construída a partir das suas experiências de vida e saberes 

adquiridos. Aqui deve privilegiar-se a comunicação verbal, fomentando o diálogo e o 

questionamento como estímulo ao ato de pensar. O professor deve, sempre que possível, 
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favorecer o envolvimento pessoal dos seus alunos com o objetivo de facilitar a sua 

participação ativa em diversas atividades do processo educativo e de os levar à tomada 

de consciência acerca da importância de diferentes perspetivas, respeitando a opinião de 

cada um. Em segundo lugar, reportam-se à organização do processo didático, sugerindo 

que cabe ao professor privilegiar o recurso a estratégias de ensino e aprendizagem 

socializadoras, onde o aluno possa dar o seu contributo e estar sempre presente nas 

tomadas de decisão relevantes para o bom funcionamento da escola e da turma onde se 

insere. Aqui podemos acrescentar a importância do aluno ser ouvido e ser chamado a 

dar a sua opinião nos assuntos que diretamente lhe dizem respeito.  

Praia (2001) referindo-se às metodologias a utilizar, afirma que estas têm de estar 

ligadas com a interpretação que as pessoas fazem das situações, com as quais interagem. 

Propõe para tal, uma metodologia que se articule com os objetivos escolares e sociais e 

que considere relevante “formar para a vida em sociedade” (p.26). Podem ser 

metodologias hetero-estruturantes, reprodutoras mais ou menos co-ativas, pedagogias 

da essência e da existência, desde que tenham em consideração a interrogação, o 

questionamento e o diálogo aberto, levando à tomada de consciência de si próprio. 

Trata-se, na opinião da autora (Praia, 2001) de metodologias que (i) reflitam que a 

“formação da consciência social exige a passagem da mera espontaneidade ao 

conhecimento racionalmente fundamentado” (p.27) (ii) subentendam um 

aperfeiçoamento do espírito crítico na tomada de atitudes devidamente ponderadas e 

assumidas como compromissos pessoais e que (iii) “sensibilizem para a elaboração de 

códices de comportamento que sejam a concretização de compromissos individuais e 

colectivos na convivência diária” (p.27). 

Da síntese da literatura consultada sobre o assunto, referimos ainda algumas 

estratégias e atividades de aprendizagem para promover a educação para a cidadania em 

contexto educativo: fomentar o discurso e o diálogo; promover a aprendizagem 

cooperativa, a partilha de informação e o trabalho em grupo; ajudar na gestão de 

conflitos; proporcionar o desenvolvimento de projetos que envolvam toda a comunidade 

educativa; espicaçar do espírito crítico e reflexivo; realizar a individualização do ensino 

garantindo aos alunos a igualdade de oportunidades na aprendizagem e no sucesso; 

implicar os alunos na vida comunitária; negociar regras de bom funcionamento da sala 

de aula; incentivar a realização de assembleias de turma, entre muitas outras.  
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Todas estas propostas apresentam-se como potenciadoras do desenvolvimento de 

competências necessárias ao bom exercício da cidadania. 

 

Avaliação da educação para a cidadania 

Avaliar é para o professor uma tarefa nada fácil. Mas faz parte do processo 

educativo, é um elemento integrante e regulador da prática educativa. Num assunto 

como o da educação para a cidadania, a avaliação torna-se ainda mais complexa, mas, 

no entanto, essencial para podermos compreender se a aquisição de competências e o 

desenvolvimento de atitudes e valores no âmbito da cidadania está a acontecer e como é 

que ela se está a processar. Como se estão a avaliar competências e atitudes, a avaliação 

vista desta forma tem um carácter de subjetividade muito grande. Contudo, esta 

subjetividade não é um defeito, antes pelo contrário, é uma característica inerente à 

avaliação das aprendizagens. Ao professor cabe a tarefa mais difícil: a de julgar e 

avaliar objetivamente essa aprendizagem subjetiva. Esta perspetiva implica que a 

avaliação do desenvolvimento de competências tenha que se basear na observação que 

se faz do aluno e da sua evolução (ou não) em diferentes momentos e em diversos 

contextos, assim como em situações que, pela sua própria natureza, apelem ao recurso 

integrado a conhecimentos, capacidades e atitudes (Abrantes, 2002).  

Praia (2001) sugere que se avaliem as competências de vida que estão associadas 

aos conteúdos lecionados e que, por sua vez, se manifestam nas atitudes e 

comportamentos dos alunos. Sugere que seja efetuada uma avaliação formativa com 

vista a uma formação integral e que ajude o aluno a superar dificuldades e a tornar-se 

melhor cidadão. A autora alerta-nos, porém, para o facto de não ser fácil avaliar atitudes 

recorrendo somente a uma prática de observação, pelo que entende que é necessária 

uma preparação teórica adequada, por parte de quem avalia, no sentido de fundamentar 

a avaliação que se desenvolve. 

Podemos avaliar aspetos que fomentem os comportamentos cívicos e atitudes 

cidadãs entre os alunos; elementos que comprovem o estímulo para a participação ativa 

na escola e na comunidade. Ou seja, a avaliação pode estar diretamente relacionada com 

o “conhecimento, as atitudes e o comportamento dos alunos, com o clima e a ‘cultura 

cívica’ das escolas”, (Eurydice, 2005, p.39) a capacidade dos alunos para cooperar na 

aula e participar em debates e discussões; o respeito pelos valores e pelas diferenças; as 
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qualidades pessoais dos alunos, sentido de liderança e espírito crítico; o conhecimento 

dos sistemas democráticos e competência cívica; a monitorização dos progressos na 

área da cidadania; o comportamento do aluno na interação com os outros e com o meio 

ambiente; o comportamento social do aluno e a participação ativa na vida escolar entre 

outros itens de índole social e pessoal (Eurydice, 2005). 

É também sugerida uma avaliação contínua dos alunos efetuada pelos professores 

com base no trabalho desenvolvido ao longo do ano. É dada “relevância aos métodos de 

trabalho dos alunos, ao seu grau de iniciativa, espírito de cooperação e participação 

activa nos debates e trabalhos de grupo, comportamento cívico na escola” (Eurydice, 

2005, p.44). 

Não nos podemos esquecer que estamos a avaliar competências e que por isso a 

avaliação tem características próprias. A avaliação não inclui senão tarefas 

contextualizadas; aborda problemas complexos, a auto e heteroavaliação fazem parte do 

processo e essencialmente a avaliação deve contribuir para que os estudantes 

desenvolvam mais as suas competências. Para avaliar competências, Abrantes (2002) 

sugere que se avaliem instrumentos que demonstrem a aquisição e desenvolvimento 

dessas mesmas competências, como: relatórios de projetos e atividades, apresentações e 

discussões orais, debate de temas e problemas, atividades de pesquisa, observação das 

estratégias e processos utilizados, comunicação e questionamento oral; produção escrita 

(textos, esquemas); trabalhos de campo, registos do professor, organização individual de 

portfólios, entre outros. Estes instrumentos estão carregados de subjetividade e para que 

haja coerência há que definir critérios para os avaliar, estes podem ser da 

responsabilidade da escola ou do professor. Porém, pensamos que estes instrumentos de 

avaliação também podem ser úteis para a avaliação da aprendizagem da cidadania pois 

sugerem resultados de aprendizagens mais ativas, diversificadas, integradoras e 

significativas. 

 

A prática pedagógica ambicionada 

Todos os professores, qualquer que seja a sua área ou disciplina, educam para a 

cidadania (Figueiredo, 2002; Fonseca, 2000). A fazer-se bem, deveria educar-se para a 

cidadania, pelos pressupostos da cidadania. Como vimos, várias são as formas dos 

professores manifestarem e exercerem a sua cidadania: as metodologias que selecionam, 
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as atitudes que adotam, a pedagogia que elegem, a maneira como fomentam o diálogo, a 

participação e a reflexão nas suas aulas, o modo como gerem conflitos e os direitos 

pelos quais se pautam.  

Em todos os aspetos, o papel do professor continua a ser fundamental na educação 

e formação do cidadão que se pretende. Segundo Marques (1998) “se quisermos educar 

cidadãos passivos de um estado autoritário, poderemos usar a endoutrinação moral” mas 

se a aposta for noutro sentido como “a criação de cidadãos livres, críticos e 

respeitadores dos direitos humanos, devemos proporcionar-lhes ambientes escolares 

onde possam pensar, argumentar, tomar decisões, escolher” (p.13) assegurando o 

professor um ambiente “estável e livre” (Marques, 1998, p.11). Importa ainda que os 

docentes se impliquem diretamente na promoção da cidadania em contexto educativo. 

Partindo do enunciado que é pouco viável construir uma escola democrática sem a 

participação quer dos alunos, quer dos professores, quer da comunidade e de todos os 

interlocutores envolvidos no processo educativo, veicula, neste sentido, desenvolver 

projetos participativos no âmbito dos múltiplos espaços, onde se possa exercer a sua 

ação, e que concomitantemente sejam sinónimos de valorização pessoal.  

No contexto da esfera educativa é premente valorizar os intentos fundamentais 

para a existência de uma prática da democracia e da cidadania, que favoreçam os alunos 

enquanto pessoas, que promovam a construção das suas identidades e subjetividades e 

as relações interpessoais, que estimulem a sua participação na gestão e organização 

escolar permitindo que se sintam parte integrante e dinamizadora do processo de ensino 

e aprendizagem; que fomentem o desenvolvimento de uma consciência de pertença à 

escola como um espaço de todos e para todos.  

 

Considerações Finais 

Consideramos que uma abordagem transversal verdadeira, apesar de sabermos 

que a sua implementação não funcionou como se desejava (Bolívar, 2007) com a 

corresponsabilidade de todos os docentes com ou sem formação especializada, pode ser 

uma mais-valia na construção e desenvolvimento de cidadãos mais responsáveis e 

competentes civicamente. É no envolvimento coletivo e partilhado de toda a escola que 

se conseguirá educar para a cidadania democrática. Enquanto não se implicarem os 

órgãos de gestão da escola, os funcionários, os professores, os alunos, os pais, a família 
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e a sociedade, não será fácil obter sucesso na aprendizagem da cidadania. Todos têm de 

estar conscientes que têm um papel a desempenhar e que devem contribuir participando 

ativamente. Porém, resta-nos saber se os professores estão “dispostos a inscrever esta 

educação no seu próprio ensino, na sua própria disciplina” (Perrenoud; 2002, p.70). E se 

os pais e comunidade a reconhecem como uma prioridade educativa. Educar e aprender 

na cidadania é algo mais que uma disciplina e como tal, para ela existir deve ser vivida e 

experienciada onde realmente acontece cidadania, quer seja na escola, em casa ou na 

sociedade (Bolívar, 2007). É da responsabilidade de todos, pais, professores e 

sociedade. Ora, a “colaboração informal na educação para a cidadania democrática 

[devem ser] facultadas por instituições sociais, em especial a família, e por 

organizações, estruturas e instâncias da sociedade civil que possam incluir a formação e 

a educação entre as suas finalidades” (Conselho da Europa, 2002, p.6). Logo, torna-se 

uma mais-valia na construção da cidadania que se deseja. Por isso o contributo de todos 

é necessário para tornar mais reais as práticas de cidadania. 

Sabemos que existe um hiato entre os pressupostos legais teóricos e a prática nas 

escolas, o que na nossa opinião requer uma reflexão crítica, no sentido de reorganizar o 

lugar da educação para a cidadania nos curricula educativos, e o seu posicionamento 

nas relações extraescola.  

A aprendizagem da cidadania deve-se tornar num ponto de ligação entre o local, o 

global e o mundo e entre todos os sujeitos cidadãos, com um passado, uma cultura, uma 

vida diversificada. Deste modo poderia compreender também uma educação política, 

cívica, para os valores e para o carácter, integrando estas perspetivas no 

desenvolvimento holístico com vista a uma participação, coletiva ou individual, plena e 

emancipadora.  

Assim, pensamos ser pertinente que o professor possa ser o arquiteto do seu 

próprio programa de educação para a cidadania. Que o idealize e desenhe, 

conjuntamente com os seus pares e/ou os seus alunos, e de acordo com a turma que tem, 

com a instituição escolar, com a comunidade educativa e civil, com as sugestões de 

atividades, com os recursos pedagógico-didáticos, com as experiências de vida (dele e 

do grupo turma); com as necessidades mais prementes; com os problemas identificados; 

entre outros aspetos de ordem funcional, organizativa, social, política e pessoal. 
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As abordagens, os objetivos, os métodos pedagógicos, os conteúdos, e a avaliação 

escolhidas, devem ser consonantes com uma aprendizagem mais significativa das 

questões de cidadania e devem “ensinar a viver em conjunto numa sociedade 

democrática, combater o nacionalismo agressivo, o racismo e a intolerância, eliminar a 

violência, assim como as ideias e os comportamentos extremistas” (Conselho da 

Europa, 2002, p8). 
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RESUMO: Um dos desafios que a sociedade atual coloca aos jovens cidadãos é que estes 

sejam capazes de interpretar situações ambíguas, novas e/ou conflituosas, apresentando 

soluções viáveis e criativas. Para tal, é fundamental que os alunos desenvolvam na Escola 

as suas competências de resolução de problemas. Recentemente a Aprendizagem Baseada 

na Resolução de Problemas (ABRP) tem sido referenciada como a metodologia mais eficaz 

na promoção do desenvolvimento das competências de resolução de problemas. Tal resulta 

do facto de na ABRP o início do processo de aprendizagem ser um problema. Este, 

normalmente, é introduzido pelo professor aos seus alunos. Os alunos debruçam-se sobre o 

problema, analisam-no colocando questões sobre os factos apresentados, sobre os conceitos 

que desconhecem e carecem ser aprendidos, discutem hipóteses; em equipa definem o 

plano de ação com vista à sua resolução, e, envolvem-se ativamente na criação de soluções. 

Todavia, para que ocorra um verdadeiro envolvimento dos alunos na procura de soluções 

para o problema, aqueles deverão senti-lo como autêntico, atrativo e desafiante. Assim, se o 

cenário não suscitar aos alunos um ou vários problemas, aqueles não se irão empenhar 

ativamente na sua resolução, que é um ponto central da sua aprendizagem, pois ao 

resolverem o problema os alunos aprendem conhecimentos conceptuais e desenvolvem as 

competências de resolução de problemas. Uma vez que o cenário é um elemento essencial 

no processo da ABRP, por proporcionar um contexto ou situação problemática a partir do 

qual emerge(m) o(s) problema(s), o nosso estudo irá focar-se em três aspetos cruciais de um 

cenário: o seu formato, a sua complexidade e a sua estrutura. De acordo com as 

caraterísticas dos cenários analisados, avançaremos com a proposta de uma tipologia de 

cenários problemáticos. 

 

 

Introdução 

A aprendizagem baseada na resolução de problemas (ABRP) surgiu por volta dos 

finais dos anos 60 na Universidade de MacMaster (Canadá) e inícios dos anos 70 nas 

Universidades de Limburg (Holanda), Manchester (Inglaterra) e Newcastle (Austrália). 

Aliada ao surgimento da ABRP esteve a necessidade de uma renovação do ensino e da 

aprendizagem mais consentânea com a evolução da sociedade atual, i.e., a passagem de 

uma aprendizagem mais focalizada no professor para uma aprendizagem mais centrada 

no aluno, que possibilitasse a utilização em sala de aula de situações hipotéticas mais 

próximas da futura realidade profissional dos alunos. Tais situações eram-lhes 

apresentadas sob a forma de problemas concretos, sobre os quais os alunos se 

debruçavam, em grupos de trabalho, de forma a encontrarem pelo menos uma possível 
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solução. Durante esse processo de resolução de problemas, suportado e apoiado pelos 

feedbacks do professor, os alunos desenvolveriam competências de questionamento, 

pesquisa, colaboração, pensamento crítico e comunicação, e, em simultâneo, 

adquiririam os saberes essenciais para futuramente aplicarem na sua prática profissional 

(Branda, 2009; Dahle et al., 2009; Savin-Baden & Major, 2004; Levin, 2001). De facto, 

com a globalização da sociedade e a mutabilidade dos avanços científicos e 

tecnológicos, a ABRP rapidamente se difundiu por outras várias áreas académicas 

(Delman & Hoeberigs, 2009; Savin-Baden & Major, 2004), chegando no início do 

milénio aos ensinos básico e secundários (Branda, 2009; Dahle et al., 2009; Barell, 

2007; Lambros, 2002, 2004; Levin, 2001; Delisle, 2000). 

Para além da centralidade do papel do aluno no processo de ensino e de 

aprendizagem, e da ABRP assentar na perspetiva construtivista, esta metodologia abarca 

outras características que a tornam particularmente atrativa e inovadora (Delman & 

Hoeberigs, 2009; Barell, 2007; Savin-Baden & Major, 2004; Lambros, 2002, 2004; 

Levin, 2001): 

 Permite que os alunos se envolvam numa aprendizagem ativa, estimulada 

por e centrada num(em) problema(s) real(is) para o qual(is) os alunos podem 

encontrar uma, várias ou até nenhuma solução; 

 Permite que os alunos experienciem diferentes aprendizagens 

significativas, uma vez que são eles que definem o que necessitam de aprender de 

forma a conseguirem encontrar por si próprios uma ou mais soluções adequadas 

para o(s) problema(s) ou justificar coerentemente a ausência de solução; 

 Possibilita a existência de contextos de aprendizagem favoráveis à 

mudança concetual, já que os alunos têm a oportunidade de perscrutar novos 

conhecimentos e de confrontar os seus conhecimentos prévios com os que forem 

aprendendo no decurso da resolução do(s) problema(s); 

 Impele a uma mudança no papel do professor que terá mais um cariz 

orientador e facilitador da aprendizagem dos alunos, que se pretende que seja 

autónoma e auto-regulatória; 

 Proporciona a realização de trabalho de grupo, no qual o 

desenvolvimento de competências de trabalho de equipa e sociais, tais como a 

gestão de tempo e de tarefas, a negociação e o relacionamento interpessoal, bem 
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como a ampliação das capacidades comunicativas e argumentativas, contribuem 

para a eficiência e eficácia da(s) solução(ões) apresentadas pelo próprio grupo para 

o(s) problema(s) em causa. 

Contudo, nenhuma das características anteriores se faria notar no processo de 

ensino e aprendizagem numa abordagem ABRP se a sua etapa inicial – a apresentação 

do(s) problema(s) aos alunos – não fosse motivadora nem os direcionasse para a análise 

do(s) mesmo(s)  de acordo com os seus próprios valores, perspetivas, crenças e pré-

conceitos (Decker & Bouhuijs, 2009). 

Um dos pontos principais da ABRP é a utilização de cenários problemáticos, 

também referidos na literatura como problemas, casos ou contextos problemáticos 

(Dahlgren & Öberg, 2001). De acordo com diversos autores (e.g. Decker & Bouhuijs, 

2009; Barell, 2007; Savin-Baden & Major, 2004; Lambros, 2002, 2004; Dahlgren & 

Öberg, 2001) os cenários, ao permitirem que o(s) problema(s) seja(m) percecionado(s) 

pelos alunos como real(is), proporcionam um contexto estimulante e significativo para 

uma aprendizagem mais enriquecedora de conceitos e princípios basilares, i.e., uma 

aprendizagem integradora (Dahlgren & Öberg, 2001), bem como, para o 

desenvolvimento de competências essenciais para aprender a aprender, como 

assinalamos antecedentemente.  

De facto, o cenário é o ponto de partida da aprendizagem numa abordagem ABRP 

(Leite et al., 2010), pois é nele que se encontra(m) imerso(s) o(s) problema(s). 

Tipicamente, um problema do quotidiano é algo que incomoda, causa incerteza, e, por 

conseguinte, impele à sua resolução (Dahlgren & Öberg, 2001), ou seja, é a descrição de 

uma situação retirada da realidade diária que requer explicação adicional e 

solucionamento (Jacobs et al., 2003). Na ABRP os alunos são confrontados com 

problemas ‘reais’, e como tal autênticos, que lhes são apresentados sob a forma de 

cenários. Tais problemas são a força condutora da aprendizagem dos alunos, pois têm 

uma enorme influência na ativação do conhecimento prévio, na definição pelos alunos 

dos seus objetivos de aprendizagem, no funcionamento do trabalho de grupo, na 

qualidade das atividades em que os alunos se envolvem para resolver o(s) problema(s), 

e no tempo dispendido por cada aluno na sua auto-aprendizagem (Jacobs et al., 2003). 

Pelos motivos apontados no parágrafo antecedente, não obstante as linhas de 

orientação para a criação de cenários apontarem para o recurso à criatividade pelos 
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professores no seu desenho e, logo, para a dificuldade sentida na realização dessa tarefa 

(Barell, 2007; Lambros, 2002, 2004; Duch, 2001), de um modo geral um cenário 

necessita de ser: 

i) Eficaz – i.e., deve ser capaz de atrair o interesse dos alunos, estimulando-

os a questionar (Barell, 2007; Weiss, 2003; Duch, 2001); 

ii) Desafiante – i.e, deve ser possuir pistas que contribuam para estimular 

brainstormings e guiar os alunos na resolução do problema (Barell, 2007; Weiss, 

2003; Dahlgren & Öberg, 2001; Duch, 2001); 

iii) Autêntico – i.e., deve conseguir integrar os conteúdos curriculares em 

situações reais e mediáticas do dia-a-dia dos alunos (Barell, 2007; Lambros, 

2002, 2004; Weiss, 2003; Dahlgren & Öberg, 2001; Duch, 2001); 

iv) Apropriado – i.e., deve garantir a consistência entre os objetivos de 

aprendizagem definidos pelos alunos e os objetivos de aprendizagem provindos 

do currículo nacional (Barell, 2007; Weiss, 2003; Dahlgren & Öberg, 2001); 

v) Funcional – i.e., deve conter uma linguagem percetível aos alunos, ser 

condizente com o nível de conhecimento cognitivo dos alunos (Lambros, 2002, 

2004; Weiss, 2003), de forma a promover a ativação do seu conhecimento 

prévio (Weiss, 2003; Dahlgren & Öberg, 2001), não conter demasiada 

informação dispensável (Weiss, 2003; Duch, 2001); 

Assim, são diversos os autores que apresentam recomendações sobre como criar 

cenários e sobre os aspetos a ponderar aquando a construção dos cenários. Outros 

autores, como Leite et al. (2010) e Dahlgren e Öberg (2001), também abordam a 

avaliação da funcionalidade os cenários através da tipologia das questões formuladas 

pelos alunos. Todavia, não existe, ainda, uma taxonomia de cenários disponível e 

validada. Uma taxonomia de cenários, por um lado, poderá viabilizar uma classificação 

dos mesmos atendendo a diferentes dimensões, por outro, poderá contribuir para a 

reflexão da sua utilização e para ajudar a deslindar a diversidade de cenários já 

existentes ou que venham a surgir.  

 

Método  

O cerne do nosso estudo é avançar com uma proposta de classificação de tipos de 

cenários, com base numa revisão de literatura e nos estudos nacionais acerca da 
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implementação da ABRP nas aulas de Ciências disponíveis em repositórios académicos 

online para consulta. 

A taxonomia de cenários que sugerimos apresenta sete dimensões: 

contextualização, fonte, finalidade, grau de estruturação, grau de complexidade, 

extensão, e formato de apresentação (ver tabela 1). 

Relativamente à dimensão ‘contextualização’, esta está relacionada com a escolha 

da temática disciplinar ou interdisciplinar sobre a qual recairá o problema (Duch, 2001). 

Oportunamente, o(s) assunto(s) presente(s) no cenário também deve(m) coincidir com 

conteúdos programáticos previstos no currículo nacional para a(s) disciplina(s) e com os 

objetivos de aprendizagem preconizados pela instituição escolar (Barell, 2007; Tan, 

2007; Lambros, 2002, 2004). De facto, a aprendizagem de conhecimento concetual é de 

importância primordial em muitos currículos (Tan, 2007), como é o caso do currículo 

do ensino básico e secundário português. Tan (2007) também refere que o cenário deve 

compreender as características dos participantes, designadamente seu background 

concetual, ou seja, seu conhecimento prévio e o grau de conhecimento fundamental que 

possuem, comunidade económica-social-cultural em que se insere a escola (quotidiano), 

e expetativas profissionais futuras ou atividade profissional. 

No que concerne à dimensão ‘fonte’, Lambros (2002) frisa que primeiro é 

necessário que o professor se recorde que as fontes de inspiração estão à sua volta, 

devendo evitar os manuais escolares como material informativo de pesquisa para o 

desenho de cenários. Assim, os professores podem recorrer a extratos de documentários 

ou de novelas ou de filmes ou de reportagens televisivas, podem reescrever excertos de 

histórias de livros ou de bandas-desenhadas, artigos da imprensa diária ou de revistas 

científicas, adaptar letras de músicas ou retirar excertos de blogs da Web (Tan, 2007; 

Lambros, 2004; Duch, 2001). Enfatizamos que seja qual for a fonte ela deve abordar 

assuntos, do dia-a-dia escolar, familiar, profissional ou social, relevantes para os alunos 

a quem se destina o cenário. De acordo com Lambros (2004) existe, ainda, uma outra 

possibilidade de fonte de cenários: as bases de dados online ricas em ficheiros com 

problemas para ABRP criados por investigadores mais experientes nessa metodologia. 

Segundo Duch (2001), por vezes, os veteranos em ABRP socorrem-se de um problema 

característico do manual escolar e reescrevem-no como aberto e real, embora o mesmo 

autor não o aconselhe.  
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Quanto à dimensão ‘finalidade’, Tan (2007) avança com uma proposta de 7 

tipologias de problemas em ABRP de acordo com o fim a que se destinam:  

1) Solucionar a falha na performance de tarefas/funções/sistemas – o 

cenário pode apresentar o mau funcionamento num sistema, algo que 

aparentemente não esteja a operar dentro dos parâmetros esperados, como por 

exemplo a performance de um equipamento que fica aquém das expectativas. 

2) Solucionar situações que careçam de atenção imediata ou de melhoria – 

normalmente, este tipo de cenário diz respeito a situações de âmbito social, 

como a fome, sistemas de saúde, impactes ambientais, doenças, entre outras, que 

carecem de resoluções pragmáticas específicas de prevenção, de proteção ou de 

intervenção, particularmente, ao nível local.  

3) Procurar novos e melhores meios operativos no campo de ação de uma 

atividade – são cenários que apresentam situações cuja problemática está 

focalizada na elevação e aperfeiçoamento de normas e padrões de 

funcionamento, na modernização e na melhoria da qualidade do trabalho para a 

obtenção de melhores produtos finais. Procurar explicações para fenómenos ou 

observações – nestes cenários os problemas estão relacionados com causas e 

consequências desconhecidas ou que careçam de explicações mais aprofundadas 

e atualizadas. 

4) Solucionar a presença de lacunas numa dada informação ou 

conhecimento disponível – também se podem usar como cenários a ausência de 

dados válidos e confiáveis do estado de arte de um conhecimento ou de uma 

prática. 

5) Contribuir para a resolução de tomadas de decisão cívicas – são cenários 

que envolvem o uso no raciocínio de aspetos racionais e emotivos. São cenários 

que estão especialmente associados a assuntos políticos, de opinião pública, que 

circundam direitos humanos, democráticos ou deveres éticos. 

6) Propor um novo modelo de planificação/desenho de plano ação/invenção 

– são cenários que levam os alunos a indagar sobre novas formas de realizar uma 

atividade ou sobre possíveis impactes de um novo equipamento, ou, ainda, a 

criar protótipos ou a realizar simulações de testagem. 
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Tabela 1. Taxonomia dos cenários usados em ABRP 

Contextualização Fonte Finalidade Grau de Extensão Formato de 
apresentação estruturação complexidade 

Currículo Notícias de jornais 
Solucionar a falha na performance de 

tarefas/funções/sistemas 
Fechado Simples 

Curto 

(um segmento) 
Texto 

Quotidiano Artigos de revistas 
Solucionar situações que careçam de 

atenção imediata ou de melhoria 
Aberto 

Complexo 

(tópico específico 

ou tópicos 

interrelacionados) 

Médio Gráfico-pictórico 

Background 

(conhecimento 

prévio) 

Reportagens  

(televisivas ou de 

rádio) 

Procurar novos e melhores meios 

operativos no campo de ação de uma 

atividade 

 

Abstrato 

(múltiplos 

tópicos 

desconectados) 

Longo 

(múltiplos 

segmentos) 

Combinação de 

diferentes 

linguagens 

(BD, cartoon, 

vídeo) 

Âmbito disciplinar Livros diversos 
Procurar explicações para fenómenos 

ou observações 
   Áudio 

Âmbito 

interdisciplinar 

Documentários/filmes 

televisivos/séries 

televisivas 

Solucionar a presença de lacunas numa 

dada informação ou conhecimento 

disponível 

   
Formato 

impresso/CD/DVD 

Prática 

profissional 

Web 

(blogs, relatórios 

internacionais, sites 

institucionais) 

Contribuir para a resolução de tomadas 

de decisão cívicas 
   Formato online 

 Letras de músicas 

Propor um novo modelo de 

planificação/desenho de plano 

ação/invenção 

    

 
Base dados online de 

problemas 
     

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2805



No que respeita à dimensão ‘grau de estruturação’, um cenário deve ser o 

suficientemente aberto para sustentar o levantamento de indagações. De acordo com 

Tan (2007) um cenário deve ser pouco estruturado ou aberto de forma a desencadear a 

aprendizagem, retendo a curiosidade dos alunos e levando-os a questionar. Com efeito, 

Jacobs et al. (2003) sugerem que os cenários estruturados ou fechados apresentam todos 

os elementos do problema aos alunos, requerendo a aplicação de um número limitado de 

regras e princípios, tornando a resolução do problema mais preditiva e prescritiva, não 

sendo por isso a estrutura mais usual na ABRP. Por outro lado, encontram-se os 

cenários pouco estruturados ou abertos, extraídos de situações do dia-a-dia, que 

envolvem elementos desconhecidos, que estimulam as incertezas dos alunos e 

provoquem dissonâncias cognitivas nos alunos, sendo por isso a estrutura predileta na 

ABRP (Jacobs et al., 2003; Lohman & Finkelstein, 2002). Os autores mencionados 

apontam, ainda, para o facto do grau de estruturação dever ser adequado ao nível 

cognitivo dos alunos, de forma a lhes facilitar a seleção de uma abordagem mais 

eficiente dos seus objetivos de aprendizagem e do modo como se podem dirigir ao 

problema. 

No que se refere à dimensão ‘grau de complexidade’, um cenário não deve ser 

nem demasiado complexo nem demasiado óbvio, ou seja deve ser delimitado em termos 

do seu âmbito: um tópico, vários tópicos, tópicos interrelacionados (Decker& Bouhuijs, 

2009; Tan, 2007; Lohman & Finkelstein, 2002). Se o cenário for demasiado complexo 

irá impedir que os alunos se concentrem nos propósitos projetados para o problema, ou 

seja, os alunos irão considerar a situação problemática de compreensão difícil, dado que 

terão de gerir em simultâneo muitos tópicos, e, como tal, irão dispersar nos assuntos a 

explorar (Tan, 2007; Lohman & Finkelstein, 2002; Dahlgren & Öberg, 2001). Se for 

demasiado óbvio irá incapacitá-los de pensarem por si próprios. O cenário será 

exequível se os alunos sentirem que o(s) problema(s) não são abstratos e que não lhes 

estão a ser impostos, ou seja, que os encaminhe para um número adequado de tópicos a 

discutir (Jacob set al., 2003; Dahlgren & Öberg, 2001), assim o cenário tornar-se-á 

manejável aos olhos dos alunos (Tan, 2007). Portanto, e de acordo com Jabobs et al. 

(2003), o grau de complexidade de um cenário está relacionada com as ações cognitivas 

que exige que os alunos realizem e a definição pelos alunos dos passos necessários para 

chegar à(s) solução(ões) do(s) problema(s). 
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No que toca à dimensão ‘extensão’, um cenário não deve ser nem muito curto 

nem muito longo (Lohman & Finkelstein, 2002). A extensão ideal deverá ser aquela que 

impossibilite os alunos se aborreçam da atenção que lhe despendem (Tan, 2007).  

No seguimento das dimensões abordadas, ressaltamos que, qualquer que seja a 

fonte, essa deverá ser sempre reescrita de forma a se eliminar informação excedentária, 

encurtar-se as descrições detalhadas, acertarem-se as pistas, adaptar-se a linguagem à 

faixa etária dos alunos a que se destina e adequar-se aos objetivos de aprendizagem 

emanados no currículo. 

Finalmente, na dimensão ‘formato de apresentação’ define-se o meio como o 

cenário é apresentado aos alunos. Segundo Leite et al. (2010), Barell (2007), Tan (2007) 

e Lambros (2004), os cenários podem ter diferentes formatos, variando entre texto 

(como notícias de jornal, poemas, peças de teatro), formato gráfico-pictórico, também 

designado de imagem (como pinturas, fotografias, gráficos), formato áudio (como 

música, podcast) ou combinar diferentes linguagens (como bandas-desenhadas, 

cartoons, vídeos, vodcasts, screencasts, powerpoints, simulações). Enquanto os cenários 

em formato texto podem oferecer mais detalhes ao leitor (Leite et al., 2010) e promover 

o exercício de leitura pelos alunos (Barell, 2007; Lambros, 2004), também podem ser 

menos motivadores e tornarem-se cansativos para os alunos que não apreciem ler (Leite 

et al., 2010). No caso das simulações teatrais sugerimos que um grupo de alunos 

voluntários represente ou leia a peça em voz alta para a turma (Carvalho, 2009; 

Lambros, 2004). Por outro lado, os cenários em formato de imagem são menos 

informativos e abrem mais espaço para a imaginação e a indagação (Leite et al., 2010). 

Cenários que combinam duas ou mais linguagens podem superar as desvantagens dos 

formatos texto impresso, imagem e áudio (Leite et al., 2010). Para o formato de 

apresentação contribui, igualmente, a sua facilidade de produção para o professor e a 

comodidade da sua disponibilização aos alunos, por isso, alguns professores optam por 

uma apresentação sob a forma impressa, outros digital e outros, ainda, online (Tan, 

2007). 

 

Objetivos 

Neste estudo pretendemos analisar à luz das propostas de dimensões para a 

taxonomia de cenários descritas no ponto antecedente os cenários problemáticos 
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construídos em investigações, no âmbito da implementação da ABRP nas Ciências, 

decorridas, nos últimos dez anos, a nível nacional. 

 

Amostra 

De acordo com o objetivo preconizado, procedemos ao levantamento de trabalhos 

de investigação no âmbito da implementação da ABRP nas Ciências através do recurso 

a repositórios nacionais online. Averiguamos que nem todos os trabalhos de 

investigação se encontravam de disponíveis para acesso online, o que limitou a nossa 

amostra. Ademais, verificamos que nem todos os trabalhos de investigação 

disponibilizavam em anexo os cenários desenvolvidos e aplicados aos alunos, o que 

também contribuiu para a diminuição da nossa amostra. Assim, consideramos que a 

amostra apresentada neste estudo é uma amostra conveniente composta por 20 cenários: 

 Vieira (2007) utiliza quatro cenários problemáticos para abordar a temática 

“Fontes de energia” ao nível do 8º ano de escolaridade na disciplina de 

Geografia; 

 Loureiro (2008) utiliza três cenários problemáticos para abordar a temática 

“Estações do ano” e outros três cenários para tratar a temática “Alterações 

climáticas” ao nível dos 7º, 8º e 11º anos de escolaridade na disciplina de 

Físico-Química; 

 Oliveira (2008) utiliza três cenários problemáticos para abordar a temática 

“Recursos energéticos” ao nível dos 9º e 11º anos de escolaridade na 

disciplina de Físico-Química; 

 Carvalho (2009) utiliza um cenário problemático para abordar as temáticas 

“Sistema Digestivo” e “Alcoolismo” ao nível do 9º ano de escolaridade na 

disciplina de Ciências Naturais; 

 Batista (2010) utiliza dois cenários problemáticos para abordar a temática 

“Movimentos na Terra e no Espaço” e outros quatro cenários para tratar a 

temática “Da Atmosfera ao Oceano: soluções na Terra e para a Terra” ao nível 

do 11º ano de escolaridade na disciplina de Física e Química. 

A tabela 2 que se segue apresenta o nome de cada um dos cenários problemáticos 

e o número de cenários pertencentes a cada autor. 
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Tabela 2. Autoria e denominação dos cenários problemáticos analisados 

Autoria do cenário Nome do cenário Total cenários 
construídos 

Vieira (2007) 

“WebQuest: Qual a melhor fonte de energia?” 

4 
“WebQuest: Fontes de Energia Não Renováveis” 

“WebQuest: Fontes de Energia Renováveis” 

“WebQuest: Qual a melhor fonte de energia?” (WQ curta) 

Loureiro (2008) 

“BD: Alterações climáticas” 

6 

“Estações do ano” 

“Hoje é o dia mais curto do ano” 

“Alterações climáticas” 

“O primeiro dia de luta contra as alterações climáticas” 

“BD: Estações do ano” 

Oliveira (2008) 

“Biocombustíveis: concorrência entre o estômago e o tanque” 

3 “Calvin e o problema da crise energética” 

“A cidade energética do futuro” 

Carvalho (2009) “Almoço no Bar do Fred depois das aulas” 1 

Batista (2010) 

“Despiste de automóvel” 

6 

“Água na Terra: abundante ou escassa?” 

“As chuvas ácidas e o ambiente” 

“Viagem a Londres” 

“Campo Alegre: água melhorou” 

“Problemas ambientais” 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

Para a classificação dos 20 cenários disponíveis recorreu-se às dimensões 

apresentadas na tabela 1 sobre taxonomia dos cenários em ABRP. Com base nas 

mesmas elaboram-se as tabelas 3, 4, 5 e 6, nas quais se apresentam as classificações 

atribuídas de cada um dos cenários analisados. 

De um modo geral, pela leitura das tabelas 3, 4, 5 e 6, verificamos que: 

 Todos os cenários têm na sua contextualização o currículo e o âmbito 

disciplinar. Além disso, ao nível dos graus de estruturação e de complexidade, 

todos os cenários se apresentam abertos e complexos, respetivamente. 

 Somente dois cenários apresentam uma extensão longa, os restantes são 

marcadamente médios ou curtos. 

 As fontes que estiveram na base do desenho dos cenários concentram-se 

sobretudo em livros, na Web e em notícias de jornal. Contudo, dois cenários 

têm na sua fonte de inspiração séries televisivas. 

 A maioria dos cenários tem como finalidade a procura explicações para 

fenómenos e observações. Embora um menor número tenha como finalidade o 
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solucionamento de uma situação que carece de melhoria e a contribuição para a 

tomada de decisões cívicas. 

 Dos 20 cenários analisados, somente 4 exibem o formato de apresentação 

online, todos os outros 16 cenários foram apresentados aos alunos sob o 

formato impresso. Outro aspeto a demarcar é o recurso a um formato de 

apresentação de apenas em texto ou de apenas de apenas sob a forma gráfico-

pictórica ou da combinação dessas duas linguagens, não se registando a 

utilização de formatos de áudio ou vídeo. 

Convém, ainda, ressaltar que nem todos os cenários tinham a indicação da ou era 

percetível a fonte de inspiração usada pelo professor. Por outro lado, por vezes, também 

nos deparamos com alguma dificuldade em delinear nalguns cenários se teria sido 

levada em consideração no seu desenho o background e o quotidiano dos alunos.
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Tabela 3. Classificação dos cenários 

 

Nome do Cenário Contextualização Fonte Finalidade Grau de Extensão Formato de 
apresentação estruturação complexidade 

“WebQuest: Qual a 

melhor fonte de 

energia?” 

Currículo 

 

Quotidiano 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 
Solucionar uma situação que 

carece de melhoria 
Aberto Complexo Longo 

Combinação de diferentes 

linguagens (texto e 

gráfico-pictórico) 

 

Online 

“WebQuest: Fontes 

de Energia Não 

Renováveis” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 

 

Web 

Procurar explicações para 

fenómenos e observações 
Aberto Complexo Curto 

Combinação de diferentes 

linguagens (texto e 

gráfico-pictórico) 

 

Online 

“WebQuest: Fontes 

de Energia 

Renováveis” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 

 

Web 

Procurar explicações para 

fenómenos e observações 
Aberto Complexo Curto 

Combinação de diferentes 

linguagens (texto e 

gráfico-pictórico) 

 

Online 

“WebQuest: Qual a 

melhor fonte de 

energia?” 

Currículo 

 

Quotidiano 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 
Solucionar uma situação que 

carece de melhoria 
Aberto Complexo Curto 

Combinação de diferentes 

linguagens (texto e 

gráfico-pictórico) 

 

Online 

“BD: Alterações 

climáticas” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Notícias 
Contribuir para a tomada de 

decisões cívicas 
Aberto Complexo Médio 

Combinação de diferentes 

linguagens (texto e 

gráfico-pictórico) 

 

Impresso 
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Tabela 4. Classificação dos cenários (continuação) 

 

Nome do Cenário Contextualização Fonte Finalidade Grau de Extensão Formato de 
apresentação estruturação complexidade 

“Estações do ano” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 
Procurar explicações para 

fenómenos e observações 
Aberto Complexo Curto 

Gráfico-pictórico 

 

Impresso 

“Hoje é o dia mais 

curto do ano” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Notícia de 

jornal 

Procurar explicações para 

fenómenos e observações 
Aberto Complexo Médio 

Texto 

 

Impresso 

“Alterações 

climáticas” 

Currículo 

 

Quotidiano 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 

 

Web 

Procurar explicações para 

fenómenos e observações 
Aberto Complexo Curto 

Gráfico-pictórico 

 

Impresso 

“O primeiro dia de 

luta contra as 

alterações climáticas” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Notícia de 

jornal 

Solucionar situações que carecem 

de atenção imediata e melhoria 
Aberto Complexo Médio 

Texto 

 

Impresso 

“BD: Estações do 

ano” 

Currículo 

 

Quotidiano 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 
Procurar explicações para 

fenómenos e observações 
Aberto Complexo Médio 

Combinação de diferentes 

linguagens (texto e 

gráfico-pictórico) 

 

Impresso 

“Biocombustíveis: 

concorrência entre o 

estômago e o tanque” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Notícia de 

jornal 

Procurar novos e melhores meios 

operativos no campo de ação de 

uma atividade 

Aberto Complexo Médio 

Texto 

 

Impresso 
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Tabela 5. Classificação dos cenários (continuação) 

 

Nome do Cenário Contextualização Fonte Finalidade Grau de Extensão Formato de 
apresentação estruturação complexidade 

“Calvin e o problema 

da crise energética” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 
Solucionar situações que carecem 

de atenção imediata e melhoria  
Aberto Complexo Médio 

Combinação de diferentes 

linguagens (texto e 

gráfico-pictórico) 

 

Impresso 

“A cidade energética 

do futuro” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Web 
Procurar explicações para 

fenómenos e observações 
Aberto Complexo Curto 

Gráfico-pictórico 

 

Impresso 

“Almoço no Bar do 

Fred depois das 

aulas” 

Currículo 

 

Quotidiano 

 

Background 

 

Âmbito 

disciplinar 

Artigo revista 

 

Série 

televisiva 

Procurar explicações para 

fenómenos e observações 

 

Solucionar situações que carecem 

de atenção imediata e melhoria 

Aberto Complexo Longo 

Texto 

 

Impresso 

“Despiste de 

automóvel” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Série 

televisiva 

Solucionar a falha na 

performance de 

tarefas/funções/sistemas 

Aberto Complexo Médio 

Combinação de diferentes 

linguagens (texto e 

gráfico-pictórico) 

 

Impresso 

“Água na Terra: 

abundante ou 

escassa?” 

Currículo 

 

Quotidiano 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 

 

Web 

Solucionar situações que carecem 

de atenção imediata e melhoria 
Aberto Complexo Médio 

Gráfico-pictórico 

 

Impresso 
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Tabela 6. Classificação dos cenários (continuação) 

 

Nome do Cenário Contextualização Fonte Finalidade Grau de Extensão Formato de 
apresentação estruturação complexidade 

“As chuvas ácidas e o 

ambiente” 

Currículo 

 

Quotidiano 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 

 

Web 

Procurar explicações para 

fenómenos e observações 
Aberto Complexo Médio 

Gráfico-pictórico 

 

Impresso 

“Viagem a Londres” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Livro 

 

Web 

Procurar explicações para 

fenómenos e observações 
Aberto Complexo Médio 

Combinação de diferentes 

linguagens (texto e 

gráfico-pictórico) 

 

Impresso 

“Campo Alegre: água 

melhorou” 

Currículo 

 

Quotidiano 

 

Âmbito 

disciplinar 

Notícia de 

jornal 

Solucionar a falha na 

performance de 

tarefas/funções/sistemas 

Aberto Complexo Curto 

Texto 

 

Impresso 

“Problemas 

ambientais” 

Currículo 

 

Âmbito 

disciplinar 

Notícias de 

jornal 

Solucionar situações que carecem 

de atenção imediata e melhoria 

 

Procurar explicações para 

fenómenos e observações 

Aberto Complexo Médio 

Texto 

 

Impresso 
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Conclusões 

A proposta de taxonomia de cenários apresentada revela-se de fácil aplicação, de 

simples utilização e contempla uma diversidade de dimensões e categorias capazes de 

abranger cenários já criados e outros que possam a vir a ser construídos. 

Não obstante a revisão de literatura ainda ser omissa no âmbito da taxonomia de 

cenários, as recomendações encontradas no âmbito do desenho de cenários 

evidenciaram ser frutíferas na proposta das dimensões e categorias apresentadas neste 

estudo.  

Acreditamos, ainda, que este estudo sobre tipologias de cenários poderá contribuir 

para uma sistematização dos cenários que têm vindo a ser concebidos e implementados 

nos mais variados contextos educativos. 
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Resumo: Atuar como professor de matemática não é algo fácil. Muitos são os dilemas na 

formação desse profissional. O que o professor precisa conhecer para ensinar matemática? 

A resposta nos remete a necessidade de construção de conhecimentos de diferentes 

naturezas: domínio dos conteúdos da área; à metodologia; compreensão do processo de 

aprendizagem do aluno e de como esse processo ocorre; das experiências enquanto aluno de 

matemática, na escola ou no curso de licenciatura; entre outros. O trabalho apresentado 

possui como base empírica dados de uma investigação vinculada ao Projeto de Pesquisa do 

Observatório da Educação, com o objetivo de analisar as práticas pedagógicas que são 

desenvolvidas por professores de matemática, e em que medida os indicadores do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) destas escolas promoveram mudanças 

nestas práticas. A análise efetuada nos permitiu verificar: a) os professores pesquisados 

compreendem que o aprender dos conteúdos matemáticos pelos alunos envolve um 

processo; b) muitas das dificuldades neste processo, segundo os professores, estão atreladas 

aos alunos; c) quanto aos indicadores do Ideb e sua relação com as práticas pedagógicas 

evidenciamos que não promoveram mudanças, ao contrário, promoveu a necessidade de 

organização de provas simuladas as das aplicadas pelo MEC. 

 

 

Introdução 

Os problemas relacionados ao ensino de matemática são históricos e, 

frequentemente, identificados nas avaliações educacionais. As avaliações, em seu 

objetivo primeiro, visam investigar o status quo de uma situação e apontar estratégias 

de melhoria e desenvolvimento. É nesse sentido que as avaliações padronizadas, 

realizadas no Brasil, estão relacionadas à qualidade da educação, porém os dados 

apresentados por elas revelam baixos índices de desempenho. 

Ao se pensar nesses resultados, são provocadas discussões referentes ao processo 

de ensino e de aprendizagem da matemática. “O ensino dessa disciplina tem-se 

mostrado como um dos menos eficazes, e dos que mais dificuldades apresentam tanto 

para os que ensinam, quanto para os que aprendem” (TREVISOL et al, 2009, p. 40), a 

partir desta constatação verificamos a necessidade de refletir sobre os aspectos 

relacionados ao padrão de qualidade que se almeja para assegurar o direito à educação, 

considerando, prioritariamente, o professor, bem como suas concepções em relação à 

prática educativa. Constitui objetivo deste artigo, identificar, a partir da compreensão de 

professores que atuam na 4a série/5o ano, como ocorre o processo de ensino e de 
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aprendizagem dos conteúdos de matemática; e, analisar as práticas que são utilizadas 

por estes profissionais e que podem favorecer o processo de ensino e de aprendizagem 

desses conteúdos.  

Neste artigo nos deteremos a analisar uma faceta dos dados de uma investigação, 

que permite considerações pertinentes a serem divulgadas. Os dados analisados são 

relevantes tanto do ponto de vista científico quanto social, haja vista que, permitem 

apresentar subsídios para se repensar as estratégias e ações que vem sendo utilizadas 

nos processos de ensino e de aprendizagem dos conteúdos de matemática na escola, 

visando ao aprimoramento do trabalho educativo e, por extensão, a melhoria da 

qualidade educacional. 

A base empírica deste artigo é um estudo exploratório, de natureza qualitativa. Por 

se tratar de uma pesquisa vinculada ao Projeto Observatório da Educação, definimos 

como um recorte deste, um conjunto de escolas públicas municipais, localizadas na 

região oeste catarinense, nas áreas de abrangência de Joaçaba, Chapecó e Xanxerê e que 

apresentaram alterações no Ideb de 2007 em relação aos índices de 2009. A opção por 

essas áreas também se deve ao favorecimento do acesso as escolas por parte da equipe 

que faz parte da pesquisa.  

No que diz respeito aos procedimentos de coleta de dados utilizamos entrevistas 

com um roteiro de questões semi-estruturado e a observação de, ao menos, uma aula de 

cada professor entrevistado. A amostra deste estudo foi constituída por 12 professores 

que atuam no 5º ano/4ª série dos Anos Iniciais de Ensino Fundamental com a disciplina 

de Matemática. Acredita-se que dessa forma seja possível conhecer especificidades 

relacionadas ao contexto escolar pesquisado. No que se refere à análise dos dados 

coletados por meio das entrevistas, foram efetuadas análises do conteúdo das respostas 

dos sujeitos pesquisados. Passaremos, a seguir, a apresentar a discussão de dados 

coletados e analisados na investigação realizada. 

 

Ensinar e aprender: aspectos que merecem constante reflexão 

Quando se pensa em educação, automaticamente vem em mente a instituição 

escolar, que é o local destinado a sua organização. Porém, não devemos deixar de 

relacionar a educação com a construção e vivência em família ou em sociedade. A 

instituição escolar existe para ressignificar o conhecimento adquirido ao longo da vida – 
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conhecimento empírico – em conhecimento científico, com embasamentos 

comprovados por meio de pesquisas e experiências. 

As últimas décadas tem se caracterizado por transformações em todos os aspectos: 

políticos, econômicos, sociais, educacionais. Vivemos um momento de transição com 

grande foco no modelo de estado avaliador. Na escola, um dos principais 

questionamentos que recaem sobre ela diz respeito a sua ineficácia em trabalhar seu 

objeto específico: o conhecimento. 

Diretamente ligada a Educação, a relação professor-aluno e seus respectivos 

papéis neste processo são igualmente alvos de reflexão. Há diversos estudos voltados ao 

aprender e ao ensinar, apresentando ideias diferentes e que podem, inclusive, se oporem 

umas às outras. Nesse sentido, tomando como subsídio teórico as categorias 

apresentadas por Becker (2001), na “Epistemologia do Professor”, se identificam três 

modelos pedagógicos e seus correspondentes modelos epistemológicos, a saber: o 

modelo pedagógico diretivo, com o correspondente modelo epistemológico empirista; o 

modelo pedagógico não-diretivo e o modelo epistemológico apriorista; e o modelo 

pedagógico relacional e o correspondente modelo epistemológico construtivista. Essas 

denominações servem de referência para questionamentos sobre qual seria o melhor 

modelo, dentre eles, que favoreceria uma aprendizagem efetiva, com apropriação 

significativa do conhecimento. 

No que se refere ao modelo pedagógico diretivo, o seu correspondente modelo 

epistemológico é o empirista. Segundo este modelo o aprendiz é considerado uma 

tábula rasa, dependente de quem lhe ensina (BECKER, 2001). O professor detém o 

conteúdo, a forma e a estrutura de conhecimento e, através de suas práticas transmite 

aquilo que irá “formar” o aluno.  O papel do professor no processo de ensino é 

preponderante, não desenvolve a criatividade, a curiosidade e nem mesmo um ser 

social, capaz de pensar por si. Ao aluno é atribuído o papel da emissão de respostas, 

resultantes de metodologias que visam à reprodução, repetição, desconstituídas de 

significação. O autoritarismo do professor manifesta-se a todo instante, mas de modo 

muito especial quando realiza a avaliação. Ele a emprega como uma arma para ratificar 

seu poder, para mostrar quem é o dono da situação, quem possui a capacidade de julgar, 

decidir e traçar a sorte dos alunos, para coibir com rapidez e eficácia a “indisciplina” e 

punir aqueles que não respeitam a “ordem social” da sala de aula. 
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Entretanto, quando o modelo pedagógico seguido é de uma pedagogia não 

diretiva, o correspondente modelo epistemológico é o apriorista. Segundo Becker 

(2001), esse modelo compreende o ser humano como detentor de um conhecimento 

programado em sua herança genética. O professor assume o papel de facilitador, ajuda 

na organização e aprimoramento dos conhecimentos. O professor deixa que o aluno 

faça; que ele mesmo encontre o caminho pelo qual irá se desenvolver, renunciando sua 

função principal como docente que é a intervenção no processo de aprender de seu 

aluno (BECKER, 2001). Este modelo pedagógico reproduz o conformismo perante os 

diferentes ritmos de desenvolvimento; reproduz exclusão social. As explicações para o 

aluno que possui alguma dificuldade de aprendizagem estão atreladas à condição 

hereditária do mesmo.  

O outro modelo apresentado por Becker (2001) é o relacional que, fundamentado 

na epistemologia construtivista, valoriza a relação professor-aluno. Segundo Becker 

(2001), o sujeito que ensina, também aprende e amplia seu conteúdo. O papel do 

professor em relação ao processo de ensinar é, inicialmente, identificar o que seu aluno 

já conhece sobre o conteúdo que será ministrado, visando o planejamento de suas ações 

futuras. Segundo o modelo pedagógico relacional, a prática educativa é um constante 

processo de interação, que implica em reflexão, comprometimento e conscientização, 

numa relação ativa e crítica entre os envolvidos no processo e com os objetos de 

conhecimento que os mediatizam. Educando e educador, ensinam e aprendem, 

construindo-se em uma relação significativa. 

O cenário comum de uma aula de matemática parece seguir o modelo diretivo, 

conforme discute Guimarães: 

[...] (a) a aula consta de momentos alternados de exposição 

(fundamentalmente a cargo do professor) e de prática (fundamentalmente a 

cargo dos alunos); (b) na exposição cabe ao professor transmitir a 

informação e cabe ao aluno recolhê-la; (c) o processo é um diálogo de 

pergunta-resposta, sendo a abordagem umas vezes mais conceptual, dando-

se ênfase aos aspectos de compreensão, noutras mais computacional, dando-

se ênfase aos aspectos mecânicos; (d) os aspectos de prática são constituídos 

pela resolução dos exercícios de aplicação mais ou menos directa e 

preenchem grande parte das aulas [...]. (1988 apud PONTE, 1992, p. 21) 

 

Além destas características que manifestam uma reprodução de transferência de 

conhecimento, com pouco significado para os alunos, o processo tende a seguir um 

plano definido, com o mínimo de lacunas para eventuais mudanças; é um processo que 
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concebe a matemática como ciência de verdades inquestionáveis e infalíveis (ERNEST, 

1991 apud ORTEGA; SANTOS, 2012, p. 31). Reproduz também, o conformismo de 

que a dificuldade em aprender é cumulativa e praticamente sem solução, de que o 

sucesso dos alunos depende de ter ou não “talento natural para a Matemática” (PONTE, 

1992). 

A Matemática é geralmente tida como uma disciplina extremamente difícil, 

que lida com objetos e teorias fortemente abstratas, mais ou menos 

incompreensíveis. Para alguns se salienta o seu aspecto mecânico, 

inevitavelmente associado ao cálculo. É uma ciência usualmente vista como 

atraindo pessoas com o seu quê de especial. Em todos estes aspectos poderá 

existir uma parte de verdade, mas o fato é que em conjunto eles representam 

uma grosseira simplificação, cujos efeitos se projetam de forma intensa (e 

muito negativa) no processo de ensino-aprendizagem. (PONTE, 1992, p. 1-2) 

 

Portanto, o professor pode, e é parte de sua função, favorecer o acesso aos 

conteúdos de matemática e desmistificar as concepções errôneas que existem em torno 

desta ciência, o mesmo deve ocorrer anteriormente, ao se formar este professor. Rios 

(2002) explica que, por exemplo, engana-se quem pensa que ensinar é transmissão de 

conhecimento, já que o efetivo deste processo só pode acontecer quando o conteúdo já 

foi recebido, pois é neste momento que ele pode ou não provocar a admiração no aluno, 

que então se interessará em entender e aprendê-lo. Sendo assim, também o professor 

precisa sentir-se insatisfeito com a aquilo que sabe e buscar a superação, o construir a si, 

ao outro e ao mundo continuamente. Por isso, é importante inquirir professores sobre 

suas concepções no que se refere ao processo de ensino e de aprendizagem de 

matemática. 

Consideramos essencial que os profissionais que mediam os processos de ensino e 

de aprendizagem possuam clareza dos modelos epistemológicos e pedagógicos que 

norteiam sua prática pedagógica. Afinal, possuir clareza com relação a estes modelos 

também implica estar consciente do perfil de aluno que deseja construir e/ou colaborar 

com a intervenção pedagógica promovida no cotidiano da sala de aula. 

 

Análise e discussão de dados 

Segundo Mizukami (1986) é ainda na formação acadêmica que o professor 

elabora seu ideário pedagógico, ou seja, ao ser ensinado sobre os processos educativos 

e as diversas teorias que o explicam, ele já está construindo, a partir de suas condições e 
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vivências, as ideias que permearão suas práticas pedagógicas, subsidiando-as e 

justificando-as. Por meio de análise qualitativa das respostas dos professores 

entrevistados foi possível identificar algumas concepções que esses sujeitos possuem 

sobre o seu papel e o papel do aluno no processo de ensino e aprendizagem; como este 

processo ocorre; e, o que favorece sua efetividade. Passaremos, a seguir, a destacar 

alguns dos elementos revelados pela pesquisa. 

 

Ensino e aprendizagem de conteúdos de matemática: o processo na concepção 

dos professores 

Conforme exposto anteriormente, diferentes são as concepções de como ocorre o 

processo de aprendizagem, bem como qual é o papel do professor e qual é o papel do 

aluno nesse processo. Também no ensino e aprendizagem de conteúdos de Matemática 

há esse debate teórico e ainda, divergências identificáveis na prática profissional dos 

professores.  

A primeira questão solicitava que, a partir da experiência do professor em sala de 

aula, o entrevistado respondesse como ocorre a aprendizagem dos conteúdos de 

matemática. Três professores relacionaram a aprendizagem dos conteúdos de 

matemática a um processo, trazendo conceitos como, conhecimentos prévios e 

experiências anteriores. Selecionamos uma das respostas visando exemplificar esta 

interpretação:“[...] o conhecimento não se constrói sobre o nada. Por isso é necessário 

que as crianças tenham conceitos básicos formados para acrescentar sobre esses novos 

conteúdos [...].”(P4). 

A resposta selecionada remete a uma visão construtivista do conhecimento, onde 

se preza que o professor busque identificar o que seu aluno já sabe para então planejar 

aulas. Preserva-se a ideia de que o novo conhecimento é “construído” a partir de 

conhecimentos prévios, a cada avanço, seja por experiência cotidiana, sejam por 

assimilação de conteúdos técnicos, os saberes vão sendo significados e ressignificados. 

Segundo Moreira; Masini (1982, p. 117)  

[...] à medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de 

significação, isto é, atribui significados à realidade em que se encontra. 

Esses significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida para a 

atribuição de outros significados.  
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As atividades práticas foram indicadas, por três professores, como sendo um 

recurso pelo qual seus alunos aprendem Matemática. O material concreto também foi 

citado por um professor. Outro recurso utilizado e mencionado por dois professores 

como forma de aprendizagem dos conteúdos matemáticos foram às situações problema 

que desafiam o aluno e seu aprendizado.  

A segunda questão solicitada se referia as concepções manifestas pelos 

professores entrevistados referentes ao papel do aluno no processo de ensino-

aprendizagem. Um professor definiu o aluno como pesquisador.  Dez dos entrevistados 

salientaram que o aluno tem o papel de participante do aprender. Selecionamos duas 

respostas visando exemplificar esta compreensão: “O papel do aluno é empenhar-se / 

dedicar-se na resolução e desenvolvimento das atividades encaminhadas” (P1). “O 

aluno precisa se esforçar o máximo possível para que haja a aprendizagem dos 

conteúdos [...]” (P2).   Outro professor expõe uma concepção de aluno que participa na 

medida em que é “expectador apaixonado”.  

Outra questão solicitava as concepções apresentadas pelos entrevistados sobre o 

que é função do professor no processo de ensino da Matemática. A maioria deles elege 

o papel de mediador entre aluno e conhecimento. Dos entrevistados, oito consideram 

que o papel do professor é o de mediador. Esta concepção se aproxima ao modelo 

relacional de aprendizagem, pois, desse modo, estando na função de mediar, o professor 

permanece ativo no processo, mas também permite a autonomia de seus alunos. “O 

papel do professor no aprender do aluno é de mediador [...] , pois ele vai mediar aquilo 

se está  preste a ser aprendido [...] sempre motivando para que se tenha mais interesse 

por parte do aluno” (P8). 

Este mesmo professor, também citou outro aspecto relacionado ao papel do 

professor como problematizador de conteúdos. Segundo este professor “O professor 

deve ser o intermediário, deixar o aluno pensar, questionar, fazer com que o aluno 

tente fazer as respostas ou pergunte quando não sabe, não entende” (P9). 

O incentivo a autonomia do aluno é ressaltado também por outros três 

professores. A autonomia é aspecto chave na abordagem cognitivista, diz respeito a 

tornar o aluno sujeito ativo. Conforme enfatizou Piaget “o ideal da educação não é 

aprender ao máximo, [...] mas antes de tudo aprender a aprender; é aprender a se 
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desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola” (1983, p. 225). 

Segundo o Professor 7: 

“O professor tem um papel muito importante na vida do educando, onde ele 

constrói junto com o aluno e as trocas de experiências que fazem a grande 

diferença no aprender do aluno, o professor também precisa conhecer o 

aluno para que então possa mediar o conhecimento com a prática. 

Tornando o aluno capaz de construir seu próprio conceito”. 

 

As respostas destes professores atribuem importância a relação entre professor e 

aluno, onde um define o outro mútua e continuamente; bem como a importância de se 

levar em conta o que o aluno já sabe, o que ele traz de suas experiências de vida para 

sala de aula para então, planejar a atuação mediadora entre conhecimento teórico e 

prático (aplicável a realidade cotidiana).  

Outros professores enfatizaram, ainda, que o professor necessita ter segurança no 

que vai ensinar, bem como elaborar atividades diversificadas, apresentar conteúdos e 

explicações de forma clara, visando o bom entendimento do aluno. E, outro sujeito 

pesquisado ressaltou o aspecto afetivo, o respeito, mencionando a confiança do aluno 

conquistada pelo professor. 

A abordagem cognitivista considera como papel do professor, ser desafiador e 

promover desequilíbrios cognitivos. Os desequilíbrios cognitivos gerados pelos desafios 

promovem a motivação para o aprender, pois atingem a afetividade ao provocar a 

contradição, a desordem e a necessidade de restabelecer equilíbrio (PIAGET, 1983).  

 

As práticas pedagógicas no processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos 

de matemática e os resultados do ideb 

Após analisar as concepções dos professores sobre o processo de ensino de 

aprendizagem em matemática analisaremos os fatores que influenciam positiva e 

negativamente no processo, o que tem sido feito para melhorar o desempenho dos 

alunos e em que medida os resultados do Ideb promoveram mudanças nas práticas 

pedagógicas destes professores.  

Em geral, nas respostas dos professores, a aprendizagem em matemática sofre 

interferência de fatores intrínsecos e extrínsecos ao aluno e ao professor, em aspectos 

que vão desde a afinidade com a disciplina até a falta de apoio por parte dos pais na vida 

escolar dos filhos. Os materiais concretos, os conhecimentos prévios, a dificuldade 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2824



denotada aos conteúdos, o medo da disciplina, a formação dos professores, o estado 

emocional do aluno, a situação econômica e cultural de sua família, seu interesse e 

concentração na aula, o significado e a contextualização dos conteúdos que estão sendo 

apresentados foram os fatores lembrados pelos professores e que, podem ser 

encontrados também na literatura. Isso porque esses fatores, e muito outros, podem ser 

direta ou indiretamente relacionados ao grande agente influenciador da aprendizagem: a 

motivação.  

Segundo Bzuneck (2002) na contemporaneidade fala-se e estuda-se tanto sobre 

motivação, mas a motivação vista de forma generalizada, onde suas especificidades, 

como cada um dos fatores mencionados pelos professores desta pesquisa, ficam 

negligenciadas – não sendo percebida a sua relação com a motivação dos alunos para 

aprender. O autor ainda explora que a motivação pode ser entendida como um fator, 

uma junção de fatores e ainda, como um processo. Nesse sentido, cabe destacar que 

quando se pretende motivar um aluno a aprender, além de saber o que é motivação e em 

que ela consiste, é fundamental contextualizar o que dentro e fora da sala de aula, em 

sua personalidade ou na sociedade é potencialmente capaz de incitá-lo a agir.  

Os sujeitos desta pesquisa foram questionados sobre quais são as ações e as 

práticas pedagógicas que permitem ao aluno obter melhor desempenho em Matemática. 

As respostas incidiram sobre o uso de material concreto, jogos, brincadeiras e 

competições, porém sem muitos argumentos que justificassem a escolha por esses 

métodos, provocando necessariamente a reflexão que tange sobre a efetividade e o 

significado das práticas e ações evidenciadas pelos próprios professores. Segundo 

Mendonça; Tancredi (2002, p. 263) para serem mais eficazes, os jogos e/ou brincadeiras 

devem ser propostos levando-se em consideração o interesse dos alunos, pois assim os 

problemas suscitados durante os mesmos passam a serem problemas “quase reais” para 

as crianças, problemas capazes de provocar o desequilíbrio cognitivo.  

Desse modo as práticas concretas e lúdicas fazem sentido e são dotadas de 

significado no processo de ensino e de aprendizagem. “No decorrer do jogo/brincadeira, 

o professor poderá observar o desempenho das crianças, aproveitando as situações que 

surgem para realizar sua intervenção, [...] propor situações que favoreçam a troca de 

pontos de vista, o estabelecimento de relações e a quantificação” (MENDONÇA; 

TANCREDI, 2002, p. 284). Alguns professores entrevistados trouxeram a descrição das 
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práticas realizadas com a utilização do concreto. Nestas práticas é possível identificar 

criatividade e utilidade, cabendo refletir se existe também a preocupação em tornar as 

vivências significativas e apoiadoras no processo de aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos. 

Nas considerações apresentadas por Mendonça e Tancredi (2002) também se 

encontra uma explanação referente aos jogos com regras, onde é possível fundamentar 

outras duas estratégias indicadas pelos entrevistados deste estudo: a competição e o 

desafio. Segundo o professor 8: “Quando termino um conteúdo antes de aplicar a 

prova levo eles para o parquinho uma meia tarde e faço uma competição, em grupos de 

quatro precisam resolver 4 problemas que passo oralmente [...]”. 

Tanto nas competições, quanto nos desafios existe a estipulação de regras para 

que possa haver um vencedor ou um objetivo a ser atingido. Nestes momentos, há o 

favorecimento da educação social e o estímulo à autonomia de pensamento (KAMII, 

1992; AZEVEDO, 1992 apud MENDONÇA; TANCREDI, 2002), porém vale refletir que 

Encorajar a competição a fim de motivar o desempenho tem várias 

conseqüências sérias que o professor deve evitar. A competição tende a 

produzir altas taxas de desempenho em detrimento da qualidade da 

produção. Os estudantes facilmente confundem quantidade com qualidade. 

É importante que o professor seja coerente nas recompensas à qualidade a 

fim de ajudar os estudantes a aprenderem a distinção (KUETHE, 1974, p. 

141). 

 

Novamente, cabe ao professor esclarecer os objetivos da atividade, tornar clara a 

intenção de aprendizagem, minimizando qualquer possível aparecimento dos efeitos 

negativos dos jogos (como intrigas), estabelecerem as relações coerentes entre a 

vivência e a matemática. Quando as possibilidades concretas e lúdicas, como jogos, 

brincadeiras, competições ou desafios, são bem utilizados, estabelecendo coerência com 

aquilo que se pretendia ensinar aos alunos, o tempo em que se deixaram os livros de 

lado não foi perdido, mas antes, altamente produtivo. Ao fazer tal afirmação, ousa-se 

considerar que o professor que relatou, nesta entrevista, ter na apostila seu principal 

recurso didático, está limitando sua prática pedagógica. Kuethe corrobora com esta ideia 

ao pontuar que “um método de ensino, para lograr êxito, deve incluir mais do que uma 

simples apresentação do conteúdo a ser aprendido” (1974, p. 151). Aliás, um método 

somente terá êxito, quando além da existência do objeto a ser aprendido, também existir 

o interesse em aprendê-lo, pois “quando uma pessoa é motivada para alcançar uma 
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meta, sua atividade consiste num movimento em direção a essa meta” (KUETHE, 1974, 

p. 117).  

Considerando a motivação de seus alunos, determinado professor apontou, como 

uma de suas práticas em sala de aula, a busca por elevar a autoestima. “Para propiciar 

condições favoráveis à adoção da meta aprender, o professor e a escola como um todo 

devem, dia após dia, enfatizar que valorizam acima de tudo o esforço [...]” 

(GUIMARÃES, 2002, p. 87), isso porque é importante ao aluno, na proteção de sua 

autoestima e motivação para os estudos, saber que é reconhecido (e ter demonstrações 

disso) em seu esforço e em seu potencial para aprender. Apesar da relevância da 

motivação na aprendizagem do aluno, o aspecto motivacional foi lembrado somente por 

dois dos professores entrevistados e abordado de forma sucinta. 

A aproximação com conteúdos conhecidos e presentes no cotidiano dos alunos foi 

à segunda prática mais mencionada nesta pesquisa. Associar conteúdos novos àqueles já 

familiares, mesmo com a utilização de nomes nos problemas é uma prática bastante 

viável ao contexto pedagógico e que, surte interesse para o aprendizado.  

Mesmo considerando o conjunto de elementos elencados pelos professores, 

anteriormente, e que estão relacionados ao processo de ensinar e de aprender dos alunos 

é importante não deixar de enfatizar a importância dos processos cognitivos “[...] de 

como o conhecimento é construído por cada criança, através da abstração reflexiva a 

partir da interação ativa com o meio físico e social” (KAMII E DECLARK, 1992, p. 

15). Somente a preocupação com os materiais pedagógicos a serem utilizados em 

determinadas intervenções pedagógicas não é suficiente para garantir o processo do 

aprender, mas demanda também a observância dos processos internos, mentais do 

indivíduo que aprende. Entretanto, no cotidiano das salas de aula, no ensino da 

matemática, muitas vezes, estes aspectos não são levados em consideração. 

Por outro lado, há necessidade do professor, no processo de ensinar e de aprender, 

estar ativo, construir a si, ao outro e ao mundo continuamente. 

A postura do professor construtivista é experimental porque se trata de dar 

aulas como um projeto de trabalho, em que os conhecimentos são 

aprofundados e ampliados, em que se aperfeiçoam as formas anteriores de 

ensinar. Experimental porque há espírito de novidade, de criatividade, de ir 

mais a fundo, porque há interesse. [...] E isso o leva à necessidade contínua 

de um melhor conhecimento ou uma constante atualização com respeito aos 

conteúdos escolares, junto com uma correspondente consideração das 
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características do desenvolvimento e da aprendizagem de seus alunos. 

(MACEDO, 1994, p. 60-61). 

 

Outras práticas e ações mais convencionais foram manifestadas, tais como: a 

realização de atividades (como tarefa de casa ou com resolução no quadro negro), a 

explicação, seguida de repetição de exercícios e, a aplicação de prova. 

Muito se discute sobre o ensino da matemática, no entanto, esta continua sendo 

vista como disciplina de resultados precisos e exatos, cuja apropriação de conteúdos, se 

dá, grande parte das vezes, por condicionamento e repetição, podendo ser medida por 

avaliações.  

No que se refere à Prova Brasil e em que medida os indicadores do Ideb 

implicaram em práticas pedagógicas diferenciadas dos professores pesquisados 

evidenciamos dois grupos de respostas: o primeiro, em menor número, os que avaliam 

que estes indicadores provocaram mudanças; e, o segundo, em maior número, que estes 

indicadores não promoveram mudanças nestas práticas, ao contrário, em muitos dos 

professores promoveu a necessidade de organização de provas simuladas as das 

aplicadas pelo MEC. Os alunos são treinados para responder a avaliação Prova Brasil, 

em práticas que vão desde a manipulação correta do cartão resposta até a repetição de 

exercícios semelhantes. Muito tempo é investido nesta preparação que é, notoriamente, 

exclusiva para realização da prova.  

O monitoramento da qualidade da educação por meio dessas avaliações tende a 

causar alguns ajustes curriculares, pois a matriz dessas provas passa a ser desenvolvido 

na escola como conteúdo. 

A resposta do professor 7 revelou outro aspecto relacionado a questão da prova e 

de seus resultados:“Em minha opinião, os resultados do Ideb não implicaram em 

mudanças na escola. Só deixa os alunos e professores com a sensação de que são 

incapazes”. Conforme as contribuições de Casassus (2009), as avaliações padronizadas 

representam altas tendências de desencadear frustração nos atores no processo de ensino 

e de aprendizagem, são alunos e professores solicitados a atingir um objetivo 

delimitado, que também os limita em suas ações e que, a cada resultado baixo os faz 

conceber-se como fracasso e empecilho a grande meta nacional. 

É importante analisar o comentário do professor 8, ele revela realizar práticas de 

simulação, numa aproximação de treinamento para alcançar o “objetivo final”, porém,  
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desabafa: “estou desaprendendo o que aprendi na faculdade”.  O que este professor 

estaria afirmando com estas palavras? Que os conteúdos matemáticos mudaram com o 

tempo? Provavelmente não, mas podem sim ter perdido o sentido que já tiveram, assim 

como a aprendizagem destes conteúdos se tornou inoportuna frente à necessidade de 

memorizar conteúdos específicos, aqueles que, com certeza, serão cobrados na prova. A 

mensagem implícita na resposta do professor está em consenso com a citação de 

Luckesi, “[...] o nosso exercício pedagógico escolar é atravessado mais por uma 

pedagogia do exame que por uma pedagogia de ensino/aprendizagem” (2002, p. 18), 

sendo assim “[...] pedagogicamente, a avaliação da aprendizagem, na medida em que 

estiver polarizada pelos exames, não cumprirá a sua função de subsidiar a decisão da 

melhoria da aprendizagem” (2002, p. 19).  

A resposta do professor 8 deixa clara a concepção de que os resultados na prova 

são responsabilidade de alguém, neste caso há uma ansiedade no sentido de o professor 

se sentir culpado pelos resultados e, ao mesmo tempo, considerar que a culpa não é só 

sua. Então, não é possível se falar em culpa, aprendizagem é um processo e não uma 

ação específica capaz de tornar heróis e vilões, “enquanto o planejamento é o ato pelo 

qual decidimos o que construir, a avaliação é o ato crítico que nos subsidia na 

verificação de como estamos construindo o nosso projeto” (LUCKESI, 2002, p.118). 

Avaliar não é classificar pessoas, nem julgar quem é o responsável por algo que ainda 

não foi concluído. 

Cabe questionar o sentido atribuído as avaliações padronizadas. Estas deveriam 

identificar o nível de conhecimento efetivo e não a capacidade de memorização e 

resposta mecânica das crianças e adolescentes. Os dados coletados e analisados com a 

pesquisa realizada nos permitiram compreender de que muitos dos indicadores das 

avaliações padronizadas não são representativos do processo de aprender e da condição 

de aprendizagem dos alunos. Cabe analisar os processos de ensino que ocorrem nas 

escolas pesquisadas e, que muitos deles, não estão levando em consideração aspectos 

importantes para que o processo do aprendizado de conteúdos de matemática ocorra de 

forma efetiva e significativa.  
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Considerações finais 

O artigo apresentado buscou analisar as práticas pedagógicas que são 

implementadas por professores de matemática, que atuam na 4ª série/5º ano do ensino 

fundamental, em escolas da região oeste catarinense, e em que medida os indicadores do 

IDEB destas escolas promoveram mudanças nestas práticas.  

No que se refere à compreensão dos professores sobre como ocorre o aprender dos 

conteúdos matemáticos pelos alunos verificamos a menção de que o aprender envolve: 

“processo”, “conhecimentos prévios”, “relação com o cotidiano”, “conhecimento 

construído por um aluno participativo e atuante”, “mediado por seu professor”, “com 

subsídios em materiais concretos, jogos, brincadeiras e vivências de aproximação com 

conteúdos conhecidos”. Entretanto, também foi este grupo que enfatizou a prática mais 

intensa de treinamentos visando aumentar o Ideb, e relatando haver preparação especial 

para realização da Prova Brasil. Avaliação que deveria, teoricamente, identificar nível 

de conhecimento efetivo e não a capacidade de memorização e resposta mecânica das 

crianças e adolescentes.  

Verificamos nas respostas de alguns professores a carência de concepções 

teóricas, mais elaboradas, no que se refere a como o aluno aprende, como se dá o 

processo de ensino dos conteúdos de matemática, o papel do professor e do aluno nesse 

processo.   

No que se refere à Prova Brasil e em que medida os indicadores do Ideb 

promoveram mudanças nas práticas dos professores pesquisados evidenciamos que 

estes indicadores não representaram possibilidade de alteração das práticas pedagógicas 

implementadas, ao contrário, em muitos deles promoveu a necessidade de organização 

de provas simuladas as das aplicadas pelo MEC, instaurando o condicionamento de 

ações para atingir os resultados (mesmo que ilusórios) desejados para a educação 

brasileira.  

Os dados coletados e analisados com o estudo realizado nos permitiu 

compreender de que muitos dos indicadores das avaliações padronizadas não são 

representativos do processo de aprender e da condição de aprendizagem dos alunos. 

Muitos processos de ensino que ocorrem nas escolas pesquisadas não estão levando em 

consideração aspectos importantes para que o processo do aprendizado de conteúdos de 

matemática ocorra de forma efetiva e significativa.  
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É importante que se intensifique a avaliação qualitativa das concepções que 

norteiam as práticas dos professores e a participação dos alunos na escola. Mudar 

concepções é difícil, porém faz-se necessário. Segundo a pesquisa realizada, a 

matemática ainda é portadora de estigmas e rótulos que provocam determinismos e 

conformismos diante da dificuldade dos alunos e dos professores. 

Enquanto professor, em seu papel privilegiado de formador de pessoas, ele deve 

desenvolver, mesmo em meio às adversidades, uma postura continuamente reflexiva e 

crítica quanto a sua atuação profissional. É importante perceber o aluno como centro do 

processo de ensino e de aprendizagem e, buscar cada vez mais alternativas que 

permitam a aquisição do conhecimento de forma significativa.  

No que se refere à Prova Brasil verificamos ainda, a necessidade eminente de se 

pensar em avaliações quantitativas para fins estatísticos e qualitativa para viabilidade de 

aplicação dos resultados. Constatamos a necessidade de pensar em uma avaliação que 

considere as especificidades dos grupos de alunos, as necessidades específicas daquele 

grupo e estabelecer ações viáveis para tais. Atingindo assim, o encaminhamento para o 

processo de busca real da qualidade de ensino.  

Os dados somente quantitativos tem apresentado uma realidade de baixos 

desempenhos, que frustra alunos e professores. Esses dados incentivam o treinamento 

para atingir melhor média, mas não necessariamente qualidade de educação.  A pesquisa 

identificou uma incoerência entre as concepções de aprendizagem e práticas 

pedagógicas adequadas e as posturas tomadas frente aos resultados da Prova Brasil. É 

percebida uma adequação, quase que involuntária, porém espontânea, a um processo 

rígido de treinamento, onde não há disponibilidade de tempo para colocar em prática 

aquilo que os professores acreditam ser efetivo na aprendizagem e na formação de 

sujeitos sociais ativos.  

É importante que os professores reflitam sobre o que acreditam e o que executam 

em suas salas de aula. Verificamos concepções voltadas ao construtivismo na forma de 

práticas relacionais, porém as práticas descritas frente aos questionamentos referentes à 

avaliação padronizada foram significativamente mais comportamentalistas.  

Cabe então questionar qual é o sujeito/aluno que desejamos construir com a 

intervenção escolar, com as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula? Qual é 

o sentido de se aprender matemática? Qual o valor deste aprendizado, que os alunos 
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necessitam construir? Que práticas pedagógicas são necessárias para favorecer o 

processo de ensino e de aprendizagem significativa dos conteúdos de matemática? De 

acordo com a resposta a estas indagações todo o processo de ensinar e de aprender será 

organizado, da mesma forma, os processos avaliativos e o valor que pode ser atribuído 

aos mesmos. 
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RESUMO: Esta comunicação, integrada num projeto de doutoramento em curso, orientado 

pela Professora Luísa Alonso, tem como objeto de estudo o Projeto PROCUR. Pretende-se 

compreender a sua influência nas políticas e práticas curriculares e na formação de 

professores, em Portugal. Este projeto surgiu nos anos noventa, no âmbito da formação 

inicial e especializada de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Universidade do 

Minho, tendo sido constituído formalmente como projeto de investigação-ação, em 1994, 

articulando investigadores académicos e investigadores práticos. Foi progressivamente 

ampliando o seu campo de incidência até aos nossos dias. A necessidade de se reunir, 

aprofundar e atualizar o conhecimento sobre este projeto, que deixou muitas marcas de 

identidade no pensamento e nas práticas de instituições, movimentos pedagógicos e 

profissionais, está na base da nossa motivação para esta pesquisa. O estudo de caso do 

PROCUR, com uma abordagem histórica, desenvolve-se em três fases: na primeira, 

pretendemos fazer o mapeamento epistemológico, organizacional e processual do projeto, 

nos seus diferentes contextos de desenvolvimento. Na segunda, analisar o modelo curricular 

e pedagógico através dos diferentes artefactos produzidos e, por último, realizar sessões de 

“focus group” e entrevistas a uma amostra representativa de participantes no projeto. Esta 

comunicação centra-se na apresentação dos dados correspondentes à primeira fase da 

pesquisa. 

 

 

Introdução 

O projeto PROCUR surgiu a princípios da década dos anos noventa do século 

passado, no âmbito da formação inicial e especializada de professores do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico da Universidade do Minho, sendo constituído formalmente como projeto 

de investigação-ação colaborativa, numa rede de escolas do 1.º Ciclo, em 1994, 

articulando investigadores académicos e investigadores práticos.  

O projeto foi progressivamente ampliando o seu campo de incidência até aos 

nossos dias, adequando-se à evolução das políticas educativas nacionais e 

internacionais, mas salvaguardando sempre os seus princípios, valores e metodologias, 

o que permite reconhecê-lo como um modelo próprio e singular. 

O Projeto desenvolveu-se em vários contextos e fases: inicialmente na formação 

especializada (DESES - Diplomas de Estudos Superiores Especializados) ministrada na 

Universidade do Minho; na formação inicial de professores do 1.º Ciclo do EB no 

âmbito da prática pedagógica e estágio, em articulação com a disciplina de 

Desenvolvimento Curricular; numa rede de escolas do 1.º Ciclo, progressivamente 

alargada ao 2.º Ciclo e ao Pré-escolar; mais adiante, no contexto de educação e 
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formação de adultos (Cursos EFA) e, mais recentemente, nos cursos de Mestrado em 

Estudos da Criança, nomeadamente no Mestrado em Integração Curricular e Inovação 

Educativa. 

Situado no campo científico do Desenvolvimento Curricular, este Projeto 

pretendia produzir transformações nas práticas curriculares das escolas, promovendo, 

nos professores, atitudes e competências para gerir o currículo duma forma mais 

integrada e relevante (Alonso, 2002; Beane, 1995). Assim, pretendeu-se articular a 

formação e a ação em torno da construção de "Projetos Curriculares Integrados", 

desenvolvidos em equipa e enraizados nos contextos sociais e culturais das escolas 

(Alonso, 1998). 

 

Método 

Objetivos 

Conscientes do desafio que este projeto de investigação nos propõe, considerou-se 

fulcral delinear, traçar, definir um roteiro, um conjunto de questões e objetivos que 

orientem e conduzam a pesquisa e que, acima de tudo, sustentem a concretização de um 

trabalho coerente, claro e rigoroso.  

Com efeito, a questão central que articula este estudo é: Qual a influência do 

PROCUR nas políticas e nas práticas curriculares, ao longo do seu desenvolvimento?, 

que sustenta o objetivo: Analisar, compreender e perspetivar o PROCUR, enquanto 

projeto e modelo de inovação curricular em Portugal.  

Na primeira fase do trabalho, que serve de objeto de estudo para esta 

comunicação, pretende-se compreender o significado e o papel do PROCUR na 

mudança curricular, através de objetivos mais específicos como:  

 Compreender as condições sociais e políticas que proporcionaram o 

surgimento do Projeto; 

 Analisar os pressupostos teóricos que estão na base do PROCUR;  

 Traçar quais os princípios e objetivos orientadores do Projeto;  

 Descrever os dispositivos utilizados no PROCUR para facilitar a mudança; 

 Perceber o papel que o Projeto Curricular Integrado desempenha na inovação 

das práticas e na melhoria da qualidade educativa. 
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Na segunda fase do trabalho, tem-se como objetivo central recolher e analisar os 

artefactos/matérias curriculares construídos pelos atores do projeto, com especial 

incidência nos Projetos Curriculares Integrados (PCI), concretizado em objetivos mais 

específicos como: 

 Analisar os “desenhos globais dos PCI”, com especial incidência nos núcleos 

globalizadores e questões geradoras; 

 Perceber a forma como é justificada (epistemologia e contextos) a escolha dos 

mesmos;  

 Entender as estratégias de operacionalização da metodologia de investigação 

de problemas; 

Figura 1- Objetivos e Questões de Investigação 
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 Verificar semelhanças/diferenças entre os Projetos Curriculares Integrados 

construídos em diferentes contextos de desenvolvimento do PROCUR. 

Na terceira e última fase da investigação, procura-se perceber as influências deste 

projeto nas políticas curriculares e nas práticas pedagógicas. Pretende-se averiguar qual 

a opinião de diferentes intervenientes no projeto, que tiveram e têm papéis e perspetivas 

distintas acerca do mesmo, de modo a perceber os traços de identidade e as marcas que 

deixou nas políticas e nas práticas, bem como as expectativas de futuro.  

 

Amostra e instrumentos de recolha de dados 

Admitindo a organização da investigação em três fases sequenciais, salvaguarda-

se que em cada uma das fases, a investigação incida sobre fontes de dados e amostras de 

investigação diferentes. 

Estando atualmente em curso a primeira fase, pode dizer-se que especial atenção 

nos merece a recolha e análise documental de três tipos de produtos: 1) documentos 

normativos relativos ao contexto das políticas educativas e curriculares que originaram 

e acompanharam o surgimento e desenvolvimento do PROCUR; 2) documentos de 

fundamentação, organização, monitorização e avaliação do projeto produzidos pela 

equipa coordenadora e pelas equipas escolares (oficinas de formação, encontros, folha 

informativa, registos de coordenação e supervisão, dossiers, relatórios); 3) estudos de 

investigação e publicações realizados sobre o PROCUR (teses, livros, artigos, 

comunicações, etc.). 

Numa segunda fase, debruçar-nos-emos no conteúdo dos artefactos/materiais 

curriculares construídos pelos atores do projeto, nos diferentes contextos de 

desenvolvimento – com especial incidência nos PCI, muitos dos quais se encontram 

arquivados no Centro de Recursos do Projeto. 

Num terceiro momento do estudo, considerando a importância dos testemunhos 

dos intervenientes no projeto, serão realizadas sessões de “focus groups” e entrevistas a 

uma amostra de conveniência representativa de diferentes tipos de participantes, 

provenientes dos diversos contextos de desenvolvimento do projeto. Nesse momento, a 

constituição dos grupos de discussão será encarada com a máxima fidelidade aos 

objetivos estipulados, tendo em consideração variáveis como o perfil dos participantes, 

o tamanho de cada grupo, o número de grupos e o nível de intervenção do investigador.  
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Procedimentos 

De acordo com as questões e objetivos de investigação, este trabalho assenta 

numa base epistemológica que, segundo Patton (1990), serve para desentranhar a 

complexidade do mundo real, o que pressupõe uma adesão ao paradigma qualitativo 

(Bogdan e Biklen, 1994; Flick, 2005) com uma orientação claramente descritiva e 

interpretativa. 

O método adotado é a investigação histórica sobre o projeto PROCUR e o seu 

modelo de inovação curricular por nos permitir a localização, a evolução e a síntese 

desse modelo. Trata-se de um ato de reconstrução cujo objetivo é a representação fiel de 

acontecimentos passados (Cohen e Manion, 1989), neste caso, o relativo à conceção e 

ao desenvolvimento do PROCUR, enquanto projeto que ocupa um lugar destacado nos 

movimentos de inovação curricular e pedagógica em Portugal. 

A opção por este método fundamenta-se essencialmente no facto de facilitar a 

resolução de problemas contemporâneos, recorrendo ao passado; tornar claras 

tendências presentes e futuras; empregar o passado para predizer o futuro; usar o 

presente para explicar o passado. 

A investigação histórica deste projeto, que acompanhou o desenvolvimento das 

políticas educativas a partir da Reforma Curricular de 1989 até a atualidade, ajuda-nos a 

entender a complexidade e conflitualidade dos percursos da mudança curricular e, mais 

do que isso, possibilita o estabelecimento de uma base sólida para progressos no futuro.  

Esta pesquisa apresenta também algumas características dos estudos de caso já 

que este método é “especialmente adequado quando procuramos compreender, explorar 

ou descrever acontecimentos e contextos complexos” (Araújo et al, 2008, p. 4). Para 

além disso, de acordo com Yin (1994), o estudo de caso é a estratégia mais utilizada 

para responder ao «como» e ao «porquê» dos acontecimentos. 

Na mesma linha de idéias, Stake (2007) salienta que o estudo de caso permite que 

se preste atenção aos problemas reais da escola, seja o caso de um aluno, um grupo de 

alunos ou um determinado grupo de profissionais preocupados com uma situação 

problemática relativa à infância, neste caso com a melhoria dos processos de 

desenvolvimento e integração curricular relacionados com qualidade educativa. 

Na investigação histórica deste estudo de caso, os dados serão recolhidos 

utilizando três tipos de fontes de informação que agrupam diferentes procedimentos de 

recolha e que confluem para dar uma visão alargada e global do projeto.  
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Recorre-se inicialmente à análise de conteúdo: na primeira fase da investigação, é 

descrita e interpretada a realidade do PROCUR na sua complexidade, no seguimento do 

estudo de caso realizado, em 1998, por Alonso; na segunda fase, a análise de conteúdo 

incide sobre os materiais produzidos/construídos no âmbito do projeto, especialmente 

nos Projetos Curriculares Integrados. 

Posteriormente, na terceira fase da investigação, recorre-se ao “focus group” e às 

entrevistas, para recolher o testemunho dos diferentes intervenientes no projeto (aqueles 

que tiveram responsabilidade na conceção e gestão do projeto e aqueles que o 

vivenciaram ou ainda o vivenciam enquanto formadores, professores e estudantes). 

 

Resultados 

Procurando responder aos objetivos e questões iniciais desta investigação, os 

resultados aqui apresentados resumem o trabalho conseguido, até agora, na primeira 

fase do projeto e surge com base na análise documental dos diferentes instrumentos e 

dispositivos de fundamentação, regulação e avaliação utilizados para fomentar a 

mudança, no âmbito do PROCUR, enquanto Projeto de Inovação Curricular e de 

Construção Social. 

Inserido no Centro de Estudos da Educação da Criança, da Universidade do 

Minho e apoiado/financiado pelo PEPT-2000 – Programa Educação para Todos, “o 

PROCUR enquadra-se na Reforma do Sistema Educativo Português, como tentativa 

teórico-prática de transformar em realidade algumas das propostas da Reforma que, por 

vários fatores, acabaram por se ficar apenas pela intenção” (Alonso, Magalhães e Silva, 

2006: p.10). 

Uma dessas propostas diz respeito à aproximação da investigação e da ação, às 

relações teoria-prática em educação, que incluem a produção de mudança nos contextos 

educativos. Com efeito, o PROCUR sustenta-se numa metodologia de investigação-

ação, assente na colaboração entre uma equipa de coordenação, investigação e 

acompanhamento e as equipas de professores/investigadores (Alonso, 1998). 

Nasce na década de 90, a partir da análise das práticas docentes do 1.º CEB, por 

uma equipa de docentes da Universidade do Minho que, em contexto de formação 

inicial, contínua e especializada de professores, se apercebem de que, apesar dos 

investimentos em formação inicial e contínua, as práticas pedagógicas não tinham 

sofrido efetivamente as mudanças desejadas (Ferreira, 2011). 
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O Projeto PROCUR situa-se no campo científico do Desenvolvimento Curricular 

e Inovação Educativa, entendendo este como um processo de tomada de decisões 

mediadora entre a teoria e a prática, a fim de produzir transformações significativas nas 

práticas curriculares e pedagógicas. Isto pressupõe a aquisição, por parte dos 

professores, de conhecimentos, atitudes e competências que lhes permitam abordar o 

Currículo com uma perspetiva de investigação e experimentação sobre a prática docente 

tornando-se, assim, construtores de currículo e não meros utilizadores de materiais 

curriculares elaborados por outros.  

Assim, pretendeu-se articular a formação em torno da elaboração, do 

desenvolvimento e da avaliação de "Projetos Curriculares Integrados", através de 

processos de investigação e reflexão, desenvolvidos em equipa e enraizados nos 

contextos sociais e culturais das escolas. 

Segundo Alonso, Magalhães & Silva (1996, p.15) os objetivos centrais do projeto 

eram: “a) criar e apoiar equipas de Investigação e Desenvolvimento Curricular capazes 

de elaborar e desenvolver "Projetos Curriculares Integrados", adequados às 

necessidades dos diferentes contextos educativos; b) criar um Centro de Investigação e 

Desenvolvimento Curricular com a função fundamental de produzir e divulgar materiais 

curriculares alternativos que possam ser consultados e utilizados pelos professores; c) 

desenvolver, nos participantes, atitudes de investigação, reflexão crítica e troca de 

experiências sobre as suas práticas educativas, numa perspetiva de inovação e mudança; 

d) possibilitar a melhoria da qualidade do Ensino Básico (sucesso educativo para todos) 

através da adequação do currículo e da intervenção educativa à diversidade de 

necessidades e capacidades dos alunos; e) promover, nas escolas, uma atitude de 

autoavaliação do seu nível de qualidade através da utilização de metodologias e 

instrumentos apropriados (Observatório da Qualidade da Escola Para Todos); f) facilitar 

a articulação curricular entre os três Ciclos do Ensino Básico e com o Pré-escolar de 

forma a oferecer aos alunos uma educação mais integradora, tanto na continuidade 

como na integração das intervenções e das aprendizagens. 

Tendo em conta o âmbito e objetivos do PROCUR, uma revisão curricular 

relevante para o seu estudo, numa perspetiva abrangente e evolutiva, obrigar-nos-á a 

recorrer a cinco campos científicos que se entrecruzam no projeto: o desenvolvimento 

curricular, com especial ênfase para os modelos deliberativos e integrados de currículo; 

a formação de professores, com uma incidência específica no desenvolvimento 

profissional baseado na escola ou contextualizado; a teoria da inovação curricular e da 
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mudança educativa, realçando as perspetivas abertas, culturais e sociopolíticas; a 

investigação-acção colaborativa, reportando-nos ao movimento do professor como 

investigador até chegar às teorias sobre Comunidades de Conhecimento e 

Aprendizagem; as abordagens sócio-construtivistas da aprendizagem escolar que 

acentuam o papel do aluno como construtor ativo de conhecimento em interação com os 

outros e com a realidade. 

Neste sentido, na base do projeto PROCUR encontram-se fundamentos teóricos 

provenientes da conjugação de diferentes Modelos Curriculares, de Formação de 

Professores e de Inovação Educativa que podemos caracterizar como: construtivistas; 

culturais/ ecológicos e sócio-críticos (Alonso, Magalhães e Silva. 1996; Alonso, 2004), 

assumindo-se uma perspetiva aberta, evolutiva e crítica da mudança, que pretende 

articular estreitamente o desenvolvimento curricular com o profissional e o escolar, no 

sentido de incidir na melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem 

(Alonso, 2000). 

Trata-se de “um projeto cujos pressupostos teóricos remetem para uma abordagem 

construtivista do currículo e da inovação, com destaque para o movimento de 

professores e dos alunos como construtores do seu próprio saber e, também, para os 

modelos de inovação e de formação centrados na escola, nos professores e nos alunos” 

(Alonso, Magalhães e Silva, 1996, p. 5). 

Embora o conceito de inovação se utilize hoje em todos os campos da vida social 

e económica, “não é o mesmo uma mudança em educação do que em qualquer outro 

campo” (Tejada, 2008) porque, apesar da polissemia do termo inovação ser realçada por 

muitos autores (Flores e Flores, 1998), Alonso (1998) entende que há quatro elementos 

presentes na inovação curricular: a consciência e intencionalidade (princípios, valores), 

a planificação e sistematização (fases, estratégias), a vontade de mudar para melhor 

(valores, princípios, propósitos de melhoria dos processos e resultados) e a regulação e 

avaliação. 

Do mesmo modo, seguindo a já clássica caracterização de House (1988) e de 

Escudero & González (1984), existem diferentes modelos de inovação: científico-

técnico, cultural e sociopolítico que se diferenciam em função da finalidade, do papel 

dos diferentes intervenientes, da forma de entender as fases da mudança e das opções 

ideológico políticas que subjazem aos processos de produção e disseminação.  

No PROCUR, algumas das estratégias e dispositivos utilizados para fomentar a 

rutura das práticas e facilitar a mudança foram: a) organização em rede de escolas de 
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contextos diversificados (grandes, pequenas, rurais, de cidade, do interior, da periferia), 

permitindo a criação de um sentido de comunidade alargada; b) realização de encontros 

interescolas para formação, partilha de experiências e avaliação contínua do projeto; c) 

edição de um boletim para troca de informação e divulgação dos projetos; d) criação de 

um centro de recursos que servisse todas as escolas da rede; e) existência de uma equipa 

de investigação participante que recolhia dados (entrevistas, questionários, notas de 

campo, diários, relatórios, gravações), analisava-os e devolvia-os às escolas; f) 

elaboração de registos do conhecimento produzido pelos professores (dossiers de 

Projeto Curricular, registos em áudio, fotografia e vídeo, diários, atas de reunião de 

equipa, relatórios finais do projeto, comunicações, encontros, seminários, jornais); g) 

desenvolvimento de inúmeras ações de formação, realizadas por formadores internos e 

externos ao projeto; h) edição mensal de um boletim informativo (Folha Informativa 

PROCUR) redigido pela equipa de coordenação em articulação com as equipas das 

escolas; i) publicação, nos cadernos Programa Educação Para Todos (PEPT–2000), de  

relatórios e materiais alusivos ao Projeto (Alonso, 1998; Ferreira, 2011). 

A par dos aspetos já mencionados, outro dispositivo para a inovação educativa e 

para o desenvolvimento profissional, defendido no PROCUR, é a construção de 

Projetos Curriculares Integrados (Del Cármen e Zabala, 1991; Zabalza, 1992 a, b; 

Alonso, 1998, 2001), que se concretiza no desenvolvimento de atividades integradoras, 

as quais se estruturam em torno de questões e problemas sócio naturais significativos 

(MEC, 1993; Busquets et al, 1994; Lucini, 1994; Álvarez, 2000) que permitem trabalhar 

todas as dimensões da vida e da cultura das escolas, tanto curriculares, como 

organizacionais e profissionais, considerando-se o professor como mediador do 

processo de ensino e de aprendizagem (Silva, 2011). 

No PROCUR assumiram-se as perspetivas culturais e sociopolíticas de inovação, 

ao escolher a investigação-ação colaborativa (Kemmis, e Mctaggart, 1988; Carr, 1993; 

Elliott, 1993; Reason e Bradbury, 2001; Dey, Elliott, Somekh e Winter, 2002; Somekh, 

2006) como metodologia central para as transformações que se pretendia induzir nas 

práticas curriculares, entendendo esta como: a) tipo de investigação aberta, democrática, 

centrada nos problemas concretos dos professores e dirigida a melhorar o ensino, e não 

apenas para descrever ou compreender o seu funcionamento; b) atividade desenvolvida 

por grupos ou comunidades, com o propósito de mudar as suas práticas e o pensamento 

que as orienta, de acordo com valores partilhados - prática social reflexiva; c) ciclos 
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continuados e interativos de planificação-intervenção-observação-reflexão, numa 

relação dialética teoria-prática. 

Estas orientações operacionalizam-se, no PROCUR, através dos seguintes 

processos: a) partir do diagnóstico das necessidades e problemas específicos da escola e 

dos participantes no projeto; b) caracterização exaustiva dos contextos e dos recursos 

disponíveis; c) desenho, desenvolvimento e avaliação de "Projetos Curriculares" através 

de processos continuados e interativos de planificação, intervenção, observação, 

reflexão, numa perspetiva de investigação; d) existência de apoio e supervisão externa 

para estimular e desafiar a reflexão e facilitar os processos de mudança; existência de 

espaços próprios para facilitar a reflexão conjunta e a troca de experiências, tanto ao 

nível de equipa como de inter-equipas; e) utilização de um programa de 

acompanhamento, avaliação e divulgação do trabalho desenvolvido no PROCUR. 

 

Discussão e Conclusões 

Atendendo à fase ainda incipiente em que se encontra este projeto de 

doutoramento, considera-se precoce adiantar conclusões acerca do mesmo. Opta-se, ao 

invés, por tecer algumas considerações relativamente ao desenvolvimento da primeira 

fase do projeto, retratada nesta comunicação. 

Nesse sentido, a análise documental do projeto, evidencia algumas alterações 

despoletadas pelo PROCUR, nomeadamente ao nível da cultura colaborativa que 

fomentou nas escolas e na comunidade, do desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores/investigadores, corroborado pelo desenvolvimento de competências, 

autoconhecimento, capacidade de reflexão sobre a prática, sentimento de identidade e 

satisfação, de autonomia e de poder sobre a sua atividade profissional (Alonso, 2004; 

Ferreira, 2011). 

As mesmas autoras apontam, ainda, a alteração das relações 

universidade/escolas, investigadores académicos/investigadores práticos, teoria/prática, 

professores/alunos, escola/meio, uma vez que se passaram a estabelecer relações 

dialéticas e complementares que enriqueceram ambos os polos e que, numa imensidão 

de esforços e sinergias, resultaram em ganhos de formação e de desenvolvimento a 

vários níveis. 

Outra alteração preconizada pelo PROCUR, e que vai de encontro aos seus 

objetivos iniciais, prende-se com a transformação em realidade da metáfora “professor, 

construtor crítico de currículo”, encarando-se de forma socio-construtiva e crítica a 
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mediação feita, pelo professor, entre o currículo oficial e as práticas pedagógicas e os 

alunos. 

Na sua tese de doutoramento, Silva (2011) clarifica e sintetiza os principais 

contributos do PROCUR para a mudança e inovação pedagógica, curricular e 

organizacional: “o conhecimento de uma «escola aprendente» como contexto ecológico 

de mudança para uma «sociedade cognitiva ou educativa»; a compreensão da «cultura 

escolar» como uma realidade dinâmica entre a uniformidade e a diversidade de 

contextos, de professores, de práticas curriculares e organizativas; a celebração do 

primado da inovação e da formação como processos evolutivos, construtivos e abertos, 

assimilados pelos professores a partir da ação, da experimentação e da reflexão conjunta 

sobre as práticas; encarar a formação como um processo multidimensional, portadora de 

significado e relevante para a melhoria da prática, construída na interdependência do 

desenvolvimento do professor e do aluno por processos partilhados de investigação, 

reflexão e colaboração; propor o desenvolvimento curricular baseado na investigação-

ação-colaborativa como o caminho para a formação e para a melhoria da escola; 

entender os conflitos e problemas como companheiros inevitáveis da mudança, numa 

dinâmica contraditória entre o receio e o desejo de mudar, entre a tendência 

homeostática e a capacidade de transformação” (p.20). 

A evidência destes contributos é também imensamente detalhada por Alonso 

(1998), relevando os construtos essenciais do modelo curricular do Projeto PROCUR: 

os projetos curriculares integrados, as atividades integradoras, as alternativas ao manual, 

a metodologia de investigação de problemas, o prazer, a emoção e a motivação para a 

aprendizagem, a abertura ao meio como fonte para essa aprendizagem, uma escola com 

sentido, em que a aprendizagem integra valores e atitudes que fomentam o exercício 

pleno da cidadania. 

A análise destes construtos essenciais do modelo curricular preconizado pelo 

PROCUR será concretizada com especial incidência na fase seguinte do projeto de 

doutoramento. 

Resta-nos enfatizar a importância deste projeto que nos permitirá recuperar a 

memória de um modelo curricular/pedagógico inovador, nas suas potencialidades 

favoráveis e constrangedoras. Segundo Ferreira (2011) este facto “constitui 

efetivamente um sólido ponto de partida para desenhar programas e projetos de 

mudança num equilíbrio entre o passado, o presente e futuro” (p.34). 
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RESUMO: Nesta comunicação apresentamos um projeto de doutoramento em curso. 

Trata-se de uma pesquisa que propõe explorar o objeto concernente às necessidades 

formativas para o exercício da docência, tendo como objetivo principal analisar as 

percepções de professores bacharéis sobre a dimensão profissional do magistério e as 

interfaces entre a sua formação profissional inicial e a atuação docente no Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional. Com este intuito, emerge em defesa da implementação 

de uma política interna de formação continuada permanente, visando a formação e 

atualização pedagógica no IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte). A problemática em foco explicita que no contexto da Educação 

Profissional e Tecnológica, os demais Institutos Federais brasileiros, necessitam contratar 

duas categorias de professores: professores licenciados habilitados para ministrar as 

disciplinas de formação geral relativas à Educação Básica e professores bacharéis para 

lecionar disciplinas técnicas. A maioria desses professores bacharéis assume a docência 

sem nunca ter lecionado e sem ter a formação pedagógica para o ensino. A partir desta 

problemática, pretende-se compreender como a formação profissional responde às 

necessidades formativas para o exercício da docência de professores bacharéis, tomando-se 

como campo empírico o Campus Natal-Zona Norte. 

 

 

Introdução 

 

O presente projeto aponta a necessidade imperiosa de desenvolvimento de 

pesquisas acadêmico-científicas acerca da problemática da formação profissional de 

professores bacharéis e a atuação enquanto docentes, no âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica - EPT. Procuraremos fazer um recorte, focando os 

estudos sobre a atuação desses professores no ensino médio integrado, da educação 

profissional no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – IFRN. Os professores bacharéis são profissionais de áreas específicas como 

engenharia, ciências contábeis, administração, arquitetura, entre outras. São admitidos 

por meio de concurso público e passam a atuar como professores, acedendo à carreira 

de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Rede Federal de Ensino.  
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Muitos deles não têm, no seu processo formativo, a formação pedagógica necessária 

para o exercício da docência e, na maioria dos casos, nunca lecionaram.  

Entendemos que, de uma forma geral, essa situação decorre de um contexto mais 

amplo que envolve a definição e efetivação de políticas públicas educacionais 

destinadas à formação de professores e, de forma particular, representa um problema 

que demanda estudos científicos à luz de estudos teóricos que discutam a problemática 

das políticas públicas para a formação de professores, com intuito de atuarem na 

Educação Profissional.  Desta forma, durante o processo investigativo da pesquisa que 

apresentamos, pretendemos acenar para a necessária abertura de espaços formativos 

institucionalizados na perspectiva da formação continuada, de forma a se promover 

momentos de diálogos e reflexões com a comunidade educativa em torno das 

necessidades formativas para a profissionalização docente, à luz da literatura específica 

da formação e profissionalização docente. No transcurso do processo investigativo, 

enfatizaremos a importância dos conhecimentos pedagógicos para o exercício da 

docência, procurando compreender a concepção que têm os professores bacharéis sobre 

essas necessidades formativas, bem como os aspectos intervenientes da formação 

profissional inicial na prática pedagógica, vislumbrando um caminho a ser percorrido no 

processo de construção da identidade profissional e da profissionalização docente.  

Assim, tencionamos desenvolver uma pesquisa de abordagem qualitativa, de 

natureza exploratória, na perspectiva da pesquisa colaborativa, partindo da premissa de 

que seria inevitável o envolvimento da pesquisadora, uma vez que esta desenvolve suas 

atividades profissionais como pedagoga, servidora Técnica Administrativa em 

Educação, na Instituição escolhida como campo empírico da pesquisa. Nesse sentido, 

pretendemos provocar reflexões, e quiçá, mudanças de concepções e posturas no grupo 

de professores participantes frente ao problema em discussão.  

Desde a iniciação científica desenvolvida durante a graduação em Pedagogia, esta 

pesquisadora procura desenvolver estudos na área de formação e profissionalização 

docente, refletindo sobre os fatores intervenientes da formação na prática pedagógica 

dos professores e no processo de aprendizagem dos estudantes. A experiência como 

coordenadora pedagógica, em diferentes escolas e diferentes níveis de ensino, 

possibilitou o desenvolvimento de observações e intervenções na prática pedagógica de 
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muitos colegas professores, mas também o surgimento de muitas dúvidas e anseios na 

busca da melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  

Sob a ótica dos aspectos teórico-metodológicos, a pesquisa investigará o objeto de 

estudo concernente às necessidades formativas para o exercício da docência, tendo 

como objetivo geral analisar as percepções de professores bacharéis sobre a dimensão 

profissional do magistério e as interfaces entre a sua formação profissional inicial e a 

atuação docente no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. A partir dessa 

problemática, pretende-se investigar de que forma a formação para a docência 

responderia às necessidades formativas do exercício docente de professores bacharéis.  

Tomaremos como campo empírico o IFRN - Campus Natal-Zona Norte e Campus 

Parnamirim para o trabalho com grupo focal, além de outros campi para o trabalho em 

extensão. Define-se como aporte teórico-metodológico a pesquisa qualitativa a partir de 

revisão da literatura, análise documental e aplicação de instrumentos de coleta de dados 

como questionários, entrevistas, análise de conteúdo a partir do discurso dos 

professores, entre outros procedimentos de trabalho da pesquisa científica.   

Para o desenvolvimento dos estudos, análises e produções acadêmico-científicas a 

serem realizadas no decorrer desta pesquisa, buscaremos aprofundar estudos sobre a 

formação e profissionalização docente para desenvolver um processo de investigação 

científica à luz dos estudos de teóricos como Freire, Ramalho, Nuñez, Gauthier, Tardif, 

Cabral Neto, Nóvoa, Alarcão, Sacristán e Gómez, entre outros que discutam as políticas 

públicas para a educação, enfatizando, principalmente, os estudos relacionados com as 

políticas para a formação de professores. Ressaltamos que, além dos autores citados, a 

pesquisa poderá tomar como embasamento teórico outros estudos da área da educação 

que se fizerem necessários durante o processo de investigação, visando-se elucidar o 

enfoque da construção da identidade profissional dos professores e do processo de 

formação e profissionalização docente.  

Para o aprofundamento dos estudos relacionados com a Educação Profissional e 

Tecnológica, tomaremos como referência, os estudos realizados por Gaudêncio Frigotto, 

Maria Ciavatta, Marise Ramos, Lucília Machado, Acácia Kuenzer, Dante Henrique 

Moura. Estes pesquisadores discutem a relação trabalho e educação e, nas últimas 

décadas, vêm realizando pesquisas de referência nacional e impulsionando discussões e 

movimentos que se contrapõem aos ideais neoliberais presentes nas políticas públicas 
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que norteiam a educação profissional e tecnológica. Neste sentido, esse grupo de 

pesquisadores defende o desenvolvimento de uma educação profissional pautada nos 

princípios fundantes da politecnia, na perspectiva da educação integrada e integral dos 

sujeitos, em articulação com os eixos trabalho, ciência, cultura e tecnologia.  

Salientamos, portanto, que urge a necessidade de se definirem políticas públicas 

de Estado, visto que no Brasil essas não têm sido desenvolvidas de forma perene, sendo 

estabelecidos programas emergenciais que não atendem às reais necessidades 

formativas e às especificidades da formação e profissionalização docente, em especial, 

as políticas públicas para a educação profissional. No intento de iniciarmos este 

processo investigativo, apercebemo-nos que pouco se tem discutido acerca da formação 

e profissionalização docente de professores bacharéis, em especial no âmbito da 

Educação Profissional e Tecnológica.  

Perseguindo o viés da formação continuada, defendemos a ideia da necessidade da 

implementação de uma política interna de formação continuada permanente, visando a 

formação e atualização pedagógica continuada dos docentes no IFRN.  

 

Método 

No percurso metodológico do estudo busca-se desenvolver uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, de natureza exploratória, perspectivada pela pesquisa-ação, de 

forma holística, crítica e colaborativa, assumindo características da pesquisa 

colaborativa a ser realizada com docentes da Instituição.  

Corroboramos com Bogdan e Biklen (1994: 294), ao ressaltar que na 

investigação-ação, a pesquisa é realizada com o objetivo de precipitar mudanças 

relativas a um determinado assunto. Nela, os próprios investigadores assumem um papel 

de ativista, de agentes de mudança.   

Nesse sentido, a pesquisa tem como objeto de estudo a investigação sobre as 

necessidades formativas para o exercício da docência no contexto da educação 

profissional e tecnológica, tendo como objetivo geral analisar as percepções de um 

grupo de professores bacharéis sobre a dimensão profissional do magistério e as 

interfaces entre a sua formação profissional inicial e a atuação docente no Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional.  
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Consideramos que a atuação na pesquisa científica é uma atividade complexa e 

que o processo de investigação requer um caminho a ser percorrido com interesse no 

desenvolvimento da maturidade intelectual do pesquisador na construção do 

conhecimento científico, um processo resultante de múltiplos fatores, tais como:  

[...] articulação do lógico com o real, da teoria com a realidade. Por isso, 

uma pesquisa geradora de conhecimento científico e, consequentemente, 

uma tese destinada a relatá-la, deve superar, necessariamente, o simples 

levantamento de fatos e coleção de dados, buscando articulá-los no nível de 

uma interpretação teórica. (Severino, 2004: 149). 
 

Com base neste entendimento, é nossa intenção, como acima referimos, 

desenvolver uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza exploratória, holística 

e crítico-interpretativa, tendo como suporte a coleta de dados qualitativos e quantitativos 

(exploração), a serem obtidos no processo de investigação empírica a ser desenvolvida 

no universo institucional dos professores participantes, investigando-se e articulando-se 

aspectos teórico-metodológicos concernentes aos estudos sobre necessidades formativas 

para o exercício da docência.  

Objetivos 

Com base na relevância que o tema assume no contexto do IFRN, a investigação 

que propomos pretende constituir uma resposta crítica, criativa e inovadora às questões 

que delimitam o âmbito da sua intervenção, ou seja:  

 De que forma a formação profissional responde às necessidades formativas 

do exercício docente de professores bacharéis no Ensino Médio Integrado à 

Educação Profissional do IFRN? 

 Quais as percepções de professores bacharéis sobre a dimensão profissional 

do magistério e as interfaces entre a sua formação profissional inicial e a 

atuação docente no Ensino Médio Integrado na Educação Profissional? 

Neste sentido, a pesquisa tem como objetivo nuclear analisar as percepções de 

professores bacharéis sobre a dimensão profissional do magistério e as interfaces entre a 

sua formação profissional inicial e a atuação docente no Ensino Médio Integrado na 

Educação Profissional.  
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Amostra 

Tomando-se como campo empírico o IFRN, define-se como público-alvo o grupo 

de professores bacharéis que atua no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.  

 

Instrumentos 

Pretende-se utilizar diferentes elementos teórico-metodológicos necessários para 

a uma melhor compreensão da problemática da formação e profissionalização docente, 

cujo aporte para o desenvolvimento dos estudos abrange revisão da literatura, consulta e 

análise documental, aplicação de questionários, observação, entrevistas, análise do 

discurso, e outros instrumentos que venham a ser necessários no transcurso do processo 

de investigação científica. 

 

Procedimentos 

Pretende-se desenvolver um processo investigativo, vislumbrando a possibilidade 

da produção de conhecimentos científicos, bem como de promover reflexões e 

intervenções junto do grupo de professores participantes da pesquisa, acerca da 

problemática em questão. Para a recolha dos dados, pretende-se desenvolver um 

trabalho em extensão com a aplicação de questionário, bem como o desenvolvimento de 

trabalho de investigação com um grupo focal utilizando-se a entrevista na perspectiva 

compreensiva, observações e registros da pesquisadora. Assim, reconhecendo as 

limitações próprias dos instrumentos de recolha, no tratamento dos dados procuraremos 

estabelecer relações e entrecruzamento dos dados coletados a partir dos diferentes 

instrumentos já mencionados.  

 

Resultados 

Esta pesquisa encontra-se ainda em sua fase inicial de desenvolvimento, tendo 

sido desenvolvidos até o momento do estudo, revisão da literatura e análise documental.   

Discussão e conclusões  

Nos sistemas de ensino da educação brasileira, o ensino médio é desenvolvido 

como última etapa da Educação Básica, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica-LDB, Lei 9.394-96.  A Lei 11.892/2008 instituiu os Institutos 

Federais-IF integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
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Tecnológica, como instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi. Os IF têm como um dos seus objetivos, ministrar 

educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da Educação de 

Jovens e Adultos-EJA. 

A problemática apresentada neste projeto procura enfocar uma das ofertas 

institucionais, explicitando que o IFRN, assim como os demais IF, para ofertar os 

cursos de educação profissional técnica de nível médio, na forma integrada, necessita 

contratar duas categorias de professores para exercerem a função de docentes: a) 

professores licenciados habilitados para ministrar as disciplinas de formação geral 

relativas à Educação Básica e b) professores bacharéis, com formação específica de 

diferentes áreas profissionais, para lecionar disciplinas técnicas em diferentes níveis e 

modalidades de ensino.   

Nesta situação, a Instituição, na perspectiva do currículo integrado, passa a 

enfrentar alguns problemas no desenvolvimento das ofertas institucionais que, de 

acordo com os princípios definidos no Projeto Político-pedagógico, estão alicerçados na 

formação integrada e integral dos estudantes.  

Na oferta dos cursos técnicos integrados de nível médio, os problemas que se 

apresentam, dizem respeito, principalmente, à fragilidade na formação profissional para 

o exercício da docência, às dificuldades na compreensão e efetivação do currículo 

integrado, às concepções equivocadas, do ponto de vista teórico-metodológico, no 

desempenho da prática pedagógica. Porém, no cotidiano da prática educativa evidencia-

se que, para muitos professores, essa situação não configura como um problema, 

prevalecendo a concepção de que qualquer pessoa, de qualquer área profissional, pode 

aceder à docência. De acordo com os estudos desenvolvidos por pesquisadores como 

Ramalho, Nuñez e Gauthier, podemos inferir que essa situação decorre, principalmente, 

de um histórico de baixo status social da profissão docente, da concepção equivocada da 

docência como ocupação e da desvalorização do magistério enquanto profissão.  

Nos sistemas de ensino da educação brasileira, o ensino médio é desenvolvido 

como última etapa da Educação Básica. De acordo com o Art. 35 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Básica-LDB, Lei 9.394/96, este nível de ensino tem como 

finalidades:  
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 

a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina. 

 

Os artigos relacionados com a Educação Profissional sofreram alterações a partir 

da Lei nº 11.741/2008 e tratam da garantia das finalidades do Ensino e do atendimento à 

formação geral do educando, enfatizando a preparação para o exercício de profissões 

técnicas. O Art. 36-B trata das formas de desenvolvimento da educação profissional 

técnica de nível médio, que pode ser ofertada de forma articulada com o ensino médio 

ou na forma subsequente ao ensino médio. O Art. 36-C da Lei 9.394/96 (Brasil, 1996) 

explicita que quando é ofertada na forma articulada, a educação profissional técnica de 

nível médio, será desenvolvida da seguinte forma:  

 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 

cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo 

ocorrer: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008). 
 

Para Kuenzer (2009: 39), as finalidades do ensino médio “explicitam com 

clareza a intenção do legislador: superar a dualidade socialmente definida, entre 

educação em geral e educação específica dirigida para a formação profissional, que 

passa a ser tratada como excepcionalidade a exigir cursos mais longos”. Para a autora, 

no momento em que a LDB propõe a formação tecnológica básica como eixo do 

currículo, assume-se a concepção de síntese entre o conhecimento geral e o específico, o 

que demanda novas formas de organizar o processo de ensino e aprendizagem, 

selecionar e tratar metodologicamente os conteúdos. Desse modo, independentemente 

do nível de ensino, deve-se buscar desenvolver no sujeito a capacidade de dominar 
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múltiplos conhecimentos e de usar conhecimentos científicos para resolver situações 

práticas do cotidiano.  

De acordo com Ciavatta (2005: 84), para atingir os objetivos propostos, é 

fundamental que se articulem com a educação profissional:  

 

Para atingir os objetivos propostos, é imprescindível que a educação geral se 

torne parte inseparável da educação profissional em todos os campos onde 

se dá a preparação para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos 

processos educativos, como a formação inicial, como o ensino técnico, 

tecnológico ou superior. 

 

Nesse sentido, ao se assumir o conceito de trabalho como práxis humana, por 

meio da qual o homem, enquanto indivíduo e humanidade desenvolve um conjunto de 

ações para transformar a natureza, a sociedade, os outros e a si próprio, visando 

produzir as condições para a sua existência, toda a educação será sempre educação para 

o trabalho (Kuenzer, 2009). Portanto, no sentido pedagógico e social, se o processo de 

ensino e aprendizagem fosse desenvolvido a partir dessa concepção, tomando-se como 

base o que está definido na LDB, as instituições educativas reuniriam todas as 

condições para o desenvolvimento do ensino pautado na perspectiva da educação 

integrada.  

Ciavatta (2005: 14), ao defender a formação integrada, chama a atenção para 

questões de cunho teórico-metodológicas que favorecem essa integração como a 

integração curricular. A autora salienta que se trata de “integrar no sentido de 

completude, de compreensão das partes no seu todo, ou da unidade no diverso, de tratar 

a educação como totalidade social, isto é, nas suas múltiplas dimensões históricas que 

concretizam os processos educativos”. 

Nesse contexto, o IFRN é uma das instituições responsáveis por desenvolver a 

Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. A Lei 11.892/2008 criou os IF 

integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica como 

instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.  

Dessa forma, o Art. 7º da referida Lei traz como primeiro objetivo dos Institutos 

Federais “ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 
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forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público 

da Educação de Jovens e Adultos”, entre outros objetivos. 

Salientamos que a situação da atuação de professores bacharéis é legitimada pela 

própria legislação que rege a educação profissional no Brasil. De acordo com o Art. 4º, 

da Resolução CNE/CEB n. 1/2008, que define os profissionais do magistério, para 

efeito da aplicação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – FUNDEB: 

Integram o magistério da Educação Básica, de componentes 

profissionalizantes do Ensino Médio integrado com a Educação Profissional 

Técnica de nível médio, os docentes: 

I – habilitados em cursos de licenciatura plena e em Programas Especiais de 

Formação Pedagógica de Docentes; 

II – pós-graduados em cursos de especialização para a formação de docentes 

para a Educação Profissional Técnica de nível médio, estruturados por área 

ou habilitação profissional; 

III – graduados bacharéis e tecnólogos com diploma de Mestrado ou 

Doutorado na área do componente curricular da Educação Profissional 

Técnica de nível médio. 

 

No entanto, a Resolução CNE/CEB n. 1/2008 apresenta também no corpo do 

texto a abertura para a contratação de profissionais não licenciados para os diferentes 

níveis de ensino da Educação Básica. De acordo com o Art. 7º desta Resolução,  

Excepcionalmente, podem ser considerados docentes integrantes do 

magistério da Educação Básica, para efeito da destinação de recursos nos 

termos do artigo 22 da Lei nº11.494/2007:   

I – na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental: os 

profissionais não habilitados, porém, autorizados a exercer a docência pelo 

órgão competente do respectivo sistema de ensino, em caráter precário e 

provisório; 

II – nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio: os 

graduados bacharéis e tecnólogos que, na falta de licenciados, recebem 

autorização do órgão competente de cada sistema de ensino, em caráter 

precário e provisório, para exercer a docência; 

III – no Ensino Médio integrado com a Educação Profissional Técnica de 

nível médio: 

a) os graduados bacharéis e tecnólogos que, na falta de licenciados, recebem 

autorização do órgão competente de cada sistema, em caráter precário e 

provisório, para exercer a docência e aos quais se proporcione formação 

pedagógica em serviço; 

b) os profissionais experientes, não graduados, que forem devidamente 

autorizados a exercer a docência pelo órgão competente, em caráter precário 

e provisório, desde que preparados em serviço para esse magistério. 
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Sendo assim, salientamos que a própria legislação que rege a educação 

profissional no Brasil respalda legalmente a contratação desses profissionais para o 

exercício da função docente, porém, de acordo com a mesma Resolução, a instituição 

contratante deverá oferecer a formação em serviço, visando oferecer uma preparação 

para a atuação no magistério.  

O problema em discussão existe desde que se iniciou a oferta oficializada do 

ensino técnico no Brasil, dentro do contexto escolar, em 1909, com a abertura das 

Escolas de Aprendizes e Artífices. De acordo com Peterossi (1994, apud Moraes e 

Pedrosa, 2009: 174), 

Apesar de o ensino técnico ter sido oficializado no Brasil em 1909, a 

preocupação com a sistematização de cursos de formação de professores 

para nele atuarem ficou ausente por muitos anos. Geralmente, os que 

conduziam o processo de ensino nessa modalidade de educação eram 

professores normalistas, sem formação para o ensino profissional, e os 

“profissionais experientes” recrutados diretamente da fábrica, sem a base 

pedagógico-didática necessária à direção competente do ensino.  

 

Hoje, a grande diferença é que, a seleção dos professores para o ingresso na 

Educação Profissional e Tecnológica, ocorre por meio de concurso público, através do 

qual, geralmente, ingressam professores com os mais elevados níveis de escolaridade e 

de conhecimento na área de formação específica. Entretanto, apesar de legislação 

pertinente prever a necessidade da formação pedagógica para o exercício da docência 

para as disciplinas da formação geral, no que tange à atuação docente, para as 

disciplinas técnicas, as leis são bastante flexíveis, deixando a cargo das Instituições de 

ensino promover, internamente, cursos de formação continuada para os professores que 

ingressam na docência sem ter tido, ao longo do seu processo de formação profissional, 

a devida formação dos conhecimentos didático-pedagógicos para ensinar. 

A ausência da formação profissional e habilitação para o exercício da docência, 

compreendida por muitos estudiosos da formação e profissionalização docente como 

necessária para o trabalho pedagógico, é uma questão que aponta para a necessidade de 

suscitar discussões, reflexões, estudos e pesquisas junto às instituições e aos atores 

sociais envolvidos.  Entende-se que a própria instituição contratante deve fomentar a 

formação continuada, e em serviço, voltada para a atualização pedagógica dos 

professores.  
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Corroborando com as ideias de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), julgamos ser 

preciso subsidiar uma melhor condição para o desempenho da tarefa de ensinar nos 

cursos técnicos de nível médio integrado, de forma que favoreça o processo de 

aprendizagem dos estudantes, tanto dos estudantes em idade regular, quanto dos 

estudantes da modalidade Educação de Jovens e adultos (EJA).  

Nessa perspectiva, vislumbramos desenvolver estudos e investigações empíricas 

no âmbito do IFRN, objetivando, a partir desta realidade, desenvolver conhecimentos 

científicos e colaborar para a melhoria da atuação docente na Instituição, por meio da 

difusão e utilização desses conhecimentos. Tencionamos intervir nessa realidade, na 

medida em que, durante o processo investigativo, for possível promover encontros e 

debates para o levantamento das necessidades formativas dos professores com vista à 

promoção de formação continuada voltada para a formação pedagógica. Neste processo 

de pesquisa, buscamos sinalizar para a necessidade de implantação de um Programa de 

Formação e Atualização Pedagógica que passe a funcionar permanentemente, de forma 

a minimizar as lacunas da formação docente de professores bacharéis. 

 

Considerações e contribuições do processo investigativo 

Considerando que o próprio processo investigativo provoca reflexões e gera 

mudanças no pesquisador e no pesquisado, durante a investigação buscaremos 

problematizar e descobrir o viés da formação em serviço, na perspectiva da formação 

continuada para os professores bacharéis, como forma de subsidiar a prática 

pedagógica. Esta intenção surge com o intuito de procurar conceptualizar processos que 

visem minimizar os possíveis problemas decorrentes da falta da formação profissional 

para o exercício da docência e contribuir para a construção de uma identidade 

profissional. Dessa forma, durante a pesquisa, pretendemos elucidar e defender a 

necessidade da construção do processo de formação e profissionalização docente no 

IFRN. Ainda, diante as evidências vivenciadas no cotidiano da prática educativa da 

Instituição, no papel de profissional da educação, procuraremos sinalizar a imperiosa 

necessidade da implementação de uma política interna de formação continuada 

permanente. De forma a viabilizar a institucionalização de um Programa de Formação e 

Atualização Pedagógica, alicerçado em ações reflexivas e críticas que favoreçam a 

análise sobre a prática docente. Nesse sentido, com este estudo procuramos fundamentar 
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e evidenciar a importância dos conhecimentos pedagógicos para o desempenho da ação 

docente, considerando estudos e pesquisas desenvolvidos por investigadores que atuam 

no campo da Educação, em particular os  que discutem a formação, a profissionalização 

e a valorização docente. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como foco um Programa de Intervenção em formação 

pedagógica denominada Cirandas de Formação.Tal programa tem como princípio básico o 

exercício metafórico-reflexivo(Nóvoa, 1992), apontando as possibilidades de uma outra 

lógica para a formação docente e para o saber-fazer pedagógicos. Por meio da descrição e 

interpretação de três rodas pedagógicas constituintes desta Ciranda de Formação, o texto 

percorre uma reflexão sobre os sentidos possíveis e necessários a uma proposta de 

formação continuada docente de professores de um curso de especialização na modalidade 

ead de uma universidade pública. Como resultados tem-se o fortalecimento da própria 

dinâmica do grupo de trabalho no sentido da ação comunicativa(Habermas, 1990) e dos 

agentes educativos, aprimorando o pensar sobre educação a partir de outros lugares 

epistemológicos dos sujeitos envolvidos no processo de formação. 

 

 

Introdução 

A proposta de desenvolver um programa diferenciado de formação continuada 

docente foi resultante da necessidade de atender um cenário composto por professores e 

tutorres de um curso de especialização a distância, em que as necessidades 

apresentaram-se desafiadoras, a saber: 

- nova maneira de lidar com o tempo e o espaço como categorias que precisam 

ser redimensionadas num ambiente virtual de aprendizagem(AVA). 

 - um trabalho que antes dependia de um só professor, agora se compõe de uma 

equipe de pessoas que se tornam interdependentes na consecução dos objetivos 

propostos.  

- a palavra, antes mais oral que escrita, assume dimensões de centralidade na 

relação professor-aluno  

- o corpo se traduz em textos que exprimem o lugar do afeto, do encontro, da 

(não)aprendizagem. 

Neste contexto diferenciado de um certo saber-fazer docente, professores e tutores 

constituem uma diversidade de sujeitos com habilidades diferentes, hobbies específicos 

e diversos exigindo(ou instigando) a desmoldelização de “reunião pedagógica”. Estas, 

visando a orientação pedagógica, impossibilitam a participação efetiva, por se 
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conduzirem pelo preceito tradicional e bancário de educação e de organização escolar. 

Assim, tem-se comumente o professor/coordenador definindo as regras, o tema e co-

mandando o desenvolvimento do que deveria ser co-participativo, cooperativo. 

Reuniões de caráter expositivo e impositivo que dita regras, mais do que cosntrói 

saberes de maneira coletiva.  

Diante dos desafios que o uso da metáfora fez-se presente por meio das 

denominadas Rodas Pedagógicas, formando as Cirandas de Formação. As rodas 

pedagógicas fazem parte de um movimento coletivo de professores e tutores que 

habitam outros modos de compreensão de mundo(porque outros olhares que se 

interpenetram e seu dia a dia) e que podem funcionar como um feixe de luz às práticas 

docentes, iluminando sombras e esquinas nem sempre vistas pela Ciência e nem sempre 

consideradas como objeto de estudo e reflexão nos cursos de formação de professores. 

A roda pedagógica é a possibilidade de garantia de um pensar permanente sobre o 

saber-fazer docente na modalidade EaD, utilizando-se outras linguagens e formas 

diferentes de abordagem das experiências profissionais. Este trabalho, discutido em 

artigo publicado na revista DiversaPrática(STANO,V. 1, 2012) e aqui reeditado, 

apresenta a gênese desta construção coletiva e dos sentidos elaborados no percurso de 

rodas pedagógicas que se formam e se re-formam em seus movimentos, constituindo o 

que denominamos Cirandas de Formação. 

Rodas de caráter pedagógico na ciranda de formação continuada docente 

O que é formação? Como garantir um exercício formativo de sujeitos que 

articulam seus saberes para formar outros sujeitos? No currículo é que se fazem e se 

refazem conhecimentos, competências e habilidades com vistas à formação de sujeitos 

aprendentes. Tais sujeitos, alunos e professores perscrutam de maneira diferente o 

próprio currículo. Aos professores cabe percorrer e co-construir experiências que 

promovam o aprender e que lhes garanta continuamente o seu saber-fazer pedagógicos. 

Ao pensar o currículo como espaço formativo de seus sujeitos, alunos e 

professores, considera-se que a formação docente será contínua no exercício reflexivo 

do saber-fazer cotidiano da docência. Neste sentido, faz-se necessário criar condições 

concretas para que tal reflexão se desdobre num pensar coletivo, compartilhado por 

grupos de professores que tem em comum as angústias, os reveses, os saberes e não-

saberes do ofício de professor. “A qualidade não está unicamente no conteúdo, e sim na 

interatividade do processo, na dinâmica do grupo(...)”(IMBERNÓN, 2011,p.104).Na 
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especificidade da educação à distância(EAD), tal processo de aprendizagem e reflexão 

coletivas torna-se indispensável pelas competências e habilidades requeridas que ainda 

estão sendo em fase de investigação, de descobertas, de questionamentos.  

O trabalho docente na modalidade EAD diferencia-se da educação presencial 

pelas interfaces tecnológicas que o professor nem sempre domina e por isso, os seus 

passos (planejamento, atividades, uso de ferramentas) se mesclam com os suportes 

técnicos necessários e com especialistas em ambientes virtuais de aprendizagem(AVAs) 

para a concretização de suas atividades. (STANO, 2012) 

A mediação das tecnologias educacionais nos ambientes virtuais de aprendizagem 

reforçam a necessidade de um trabalho em equipe por meio da complementação de 

competências e habilidades diversificadas e especializadas. Uma coreografia coletiva de 

planejamento e execução faz da EaD um espaço colaborativo em construção, 

requerendo ajustes teórico-metodológico do processo de ensinar e redesenhando formas 

e meios de relações a serem estabelecidas com os alunos e as maneiras de aprender que 

aí se apresentam. 

Importante alertar para o risco de, ao se consolidar a modalidade de educação à 

distância, os discursos e práticas serem reduzidos às decisões de cunho meramente 

tecnológicos, mecanizando o processo ensino-aprendizagem e centralizando a 

tecnologia educacional em detrimento da questão do conhecimento e dos sujeitos que os 

constroem. Daí a necessidade de recriar o caminho da reflexão-ação desse grupo de 

trabalho  docente para evitar um discurso equivocado e messiânico acerca da educação à 

distância, sem desconsiderar suas peculiaridades. E como grupo que se com-forma e se 

re-com-forma de acordo com um trabalho que se apresenta desafiador, como estimular 

uma reflexão que resulte efetivamente em melhoria de práticas docentes em ambientes 

virtuais de aprendizagem? De que maneira tornar as reuniões pedagógicas imbuídas do 

mesmo espírito de trabalho coletivo característico da educação a distância? 

Partindo-se da constatação da diversidade de interesses e de habilidades que 

compõem o grupo de professores e tutores e que ultrapassam o espaço acadêmico, foi se 

construindo a ideia da Roda Pedagógica em conformidade com a necessidade de buscar 

outras linguagens e recursos que possibilitassem a reflexão acerca das experiências 

vivenciadas no curso de especialização à distância em Gestão de Pessoas e Projetos 

Sociais.  
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Cores, imagens, cheiros e texturas que fizeram das rodas pedagógicas verdadeiras 

cirandas do pensar, em que as palavras e as frases se construíram coletivamente na 

formação contínua de profissionais que tem a educação como espaço de ser-profissional 

numa profissão em que os professores “ensinam tanto pelo que sabem como pelo que 

são”.(ZABALZA, 2004, p.131).Tornar cada membro do grupo co-responsáveis por uma 

coreografia a ser elaborada nas rodas pedagógicas, resultou uma ciranda de desejos, de 

idéias, de reflexões. Num sentido de circularidade de linguagens e dinâmicas, caminhos 

pincelados ou cozidos, cantados ou poetizados que impingiram e criaram cirandas de 

movimentos reflexivos lentos, intensos ou rápidos. Conforme destaca Stano(2012), as 

“Rodas Pedagógicas” se constituem e instituem Cirandas de Formação como práticas 

planejadas pelos próprios professores e tutores com vistas a integrarem um conjunto de 

atividades, processos ou medidas destinadas a aprimorar a capacidade profissional e 

pessoal dos sujeitos, “incrementando-se ao mesmo tempo os níveis de satisfação e 

identidade profissional do professorado”(BOLÍVAR, 2002,p.86).  

Tornou-se prática integrante do trabalho docente a Ciranda de Formação que se 

reinventa em cada roda pedagógica, ao longo de 2 anos. As rodas pedagógicas estão 

incorporadas ao habitus desta equipe (PERRENOUD,1993), como uma “gramática 

geradora das práticas”, norteada pelas reflexões feitas , orientando tanto a improvisação 

quanto o planejamento didático e constituindo/resultando ações docentes/tutoriais nos 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

Ciranda de formação: descrição e análise de rodas pedagógicas 

Neste ítem, por meio de um exercício interpretativo e a partir de registros 

advindos de fotos, vídeos e anotações, faz-se-ão a descrição e análise de duas rodas 

pedagógicas, conforme publicado(STANO, 2012) realizadas em 2010 e 2011 

considerando o que Sacristan entende como possibilidade, a educação como arte. 

“(...) a realidade não costuma chamar a atenção para dizer que as coisas não 

vão como pensávamos e esperávamos que fossem, o que nos leva a repensar 

o que fizemos, como o fizemos, a acrescentar ou a retirar meios ou, ainda, 

moderar nossas expectativas. (...) Portanto é preciso se arriscar a 

incrementar o nível de aspirações para aproveitar as possibilidades que 

possam aparecer. Se a política é a arte do possível, a educação e suas 

reformas também o são.” (SACRISTAN, 2007, p.156) 

 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2865



As rodas pedagógicas serão aqui descritas e interpretadas, com coreografias 

próprias e únicas, como experimento de formação docente realizadas a partir de um 

exercício metafórico- reflexivo acerca da Educação e da educação à distância suscitadas 

pela pintura e pela culinária. Lugares epistemológicos em que professores e tutores 

elaboraram sua própria leitura sobre um certo saber-fazer docente.  

Como destaca Stano(2012) a Ciranda de formação constitui-se de rodas 

pedagógicas que são registradas em vídeo para que os participantes possam assisti-las 

para recuperar os significados construídos coletivamente e para garantir a história desse 

percurso de formação. Além das filmagens, cada roda pedagógica é registrada em texto, 

por um ou mais participantes e distribuídos ao grupo para concordâncias, pareceres e/ou 

confirmações. Nesses registros escritos há um cuidado em fundamentar as discussões 

por meio de autores que iluminem ainda mais as narrativas coletivas construídas no 

decorrer dos encontros. Enfim, há produção de material para posterior estudo e 

compartilhamento. 

 

Roda pedagógica 1: pintando o 7   
Entre o individual e o coletivo na educação, temos um cenário de aventais, 

pincéis, espátulas pequenas e tintas, muitas tintas! E uma equipe empenhada em 

significar o encontro, em apreender os sentidos das horas que passariam naquela sala de 

pranchetas e bancos. Nos olhares em círculo a tentativa de apreender as falas e os 

gestos, a vontade de dizer sobre a flor que não pode ser desenhada e da paisagem que 

foi calada, a partir de um texto inicial sobre a flor da professora que todos os alunos 

tinham que desenhar igual apontando o risco de também se definir modelos e cores, 

formatos e paisagens, desrespeitando o mundo e o olhar do outro. 

Um movimento que aparentemente nos remete a um trabalho de cunho solitário e 

pessoal de cada professor. Ávidos de serem únicos e prenhes do medo de parecerem tão 

iguais, partiram para a elaboração pessoal, para a produção solitária em suas telas em 

branco(primeira proposta após o aquecimento reflexivo sobre a autoria de cada um no 

processo de aprendizagem). Mesmo uma pintura de tela, em que o pintor e o espaço em 

branco formam uma díade, existem muitos “outros” ali, acompanhando o processo 

relacional. Tais outros são os valores e os princípios trabalhados por Sacristan (2007) 

acerca da importância dos conhecimentos se interligarem, numa interconexão de 

práticas e de sentidos. 
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Há no processo de ensino e na ação docente, em função dos significados 

privilegiados pelos professores ,segundo Tardif (2005), uma certa imposição de sentidos 

que deve ser permanentemente problematizada a fim de garantir possibilidades 

diferentes de interpretação. Empenhados na criação e necessitados de apagar o branco 

da tela, foram elaborando formas, rabiscos, pinceladas, cenas, usando cores vivas, cores 

sérias, cores , com ritmo próprio. O professor, ao se inscrever num espaço reflexivo, 

tem a chance de relativizar e interpretar os elementos de sentido que dominam sua 

prática docente a fim de contribuir para a autonomia do próprio sujeito-aluno do 

processo. E, cuidado maior ou menor e em silêncio, compuseram um mosaico de telas. 

Um pouco como fazem em suas disciplinas, impingindo sua marca, seu jeito de ser e de 

estar com o aluno, foram também compondo um mosaico que articula uma intenção que 

é única e comum: de fazerem educação. E nesse movimento solitário, a princípio, pode-

se identificar o processo de cada um. Alguns, criam no rebuscamento, outros cuidam de 

detalhes, alguns mostram simplicidade e outros sofisticação.Todos, criam e cada criação 

tem sua beleza própria, porque carregada de significados e de sentidos.Não é possível, 

pois comparar porque nessa arena não existem modelos. Existem possibilidades e 

formas diversas de transformar a tela. Garantir espaços para esta diversidade é subverter 

a (de) formação nos interstícios escolares, conforme alerta Arroyo(In. DINIZ-PEREIRA 

E LEÃO, 2008). E, porque processo, o movimento de trabalhar a tela, como a 

coreografia docente no espaço escolar, não cessa. Há sempre um retoque a ser feito, há 

sempre uma cor que precisa ser destacada ou esmorecida.(STANO, 2012) 

Esgotados deste processo solitário, partiram para uma elaboração coletiva, numa 

tela que teria que caber todos eles. Surgem algumas dificuldades de (a)participação, 

medos e cuidados em intervir na produção do grupo; (b) movimentos de mudanças, as 

alterações coreografadas, ritmadas, aceitas; (c) desconstruções necessárias, as reações 

nem sempre racionais, a não-indiferença sempre. É o fazer da educação um projeto 

coletivo. 

Qual a reflexão em decorrência de todo esse barulho, cores e inquietações? (a) a 

questão da EaD ser tão somente uma ferramenta e não toda a educação ou uma 

educação especial; (b) alerta para a necessidade de desencantamento da EaD e da 

possibilidade de desfamiliarizarmos o olhar para uma análise mais lúcida; (c) a 

importância do outro na configuração de uma intencionalidade na educação que jamais 

poderá prescindir de sua marca relacional; (d) a importância de se aprender a lidar com 
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a frustração, com o inesperado, com a interferência do outro que pode modificar o tom 

do quadro, mas não o impossibilita,podendo até configurar um novo panorama. 

E então, a certeza de que é esse quadro, produzido, inspirado, montado e 

remontado em grupo que garante o diálogo e que preserva a humanidade que temos em 

nós.Um quadro, pois, como um programa de educação em constante movimento, 

reavaliação e reajustes curriculares que garantam os sentidos da arquitetura de seus 

conteúdos, atividades, procedimentos e recursos. Uma obra em aberto, 

enfim.(STANO,2012) 

 

Roda pedagógica 2:  aromas, saberes e sabores 
Esta roda pedagógica, seguindo o princípio de que outros lugares de saberes e 

fazeres constituiem-se meios de se pensar e efetuar formação docente, foi sugerida por 

uma professora do grupo que tem na culinária o seu hobby e o seu lugar de agregar 

pessoas. 

Como descrito por Stano(2012), a culinária começa na hora das compras, na 

escolha dos ingredientes, na busca pela melhor qualidade, na adequação da lista que se 

tem à receita que será executada. Para a equipe, a culinária do dia começou bem antes, 

quando se organizaram para empreender a viagem(a roda foi realizada numa fazenda, 

nos arredores da cidade), entender o caminho, arranjar os carros e esperar todos na praça 

para juntos tomarem o mesmo rumo. “Educação significa conduzir para um lugar 

diferente daquele que se está”(CORTELLA, 2009, p.43) 

Como a prática docente, o início está no planejamento, na pesquisa, na ação 

antecipada pelo projeto. Um projeto que se faz coletivo, que supõe organização e 

participação, compromisso e cuidado com o currículo (percurso), prescrito e vivido 

como chão por onde as pegadas docentes se darão. Lopes e Macedo (2002) destacam a 

importância de se reconceptualizar o espaço prático em que a teoria é tecida, em que os 

saberes são trabalhados de maneira provisória a partir de um percurso previamente 

traçado e cotidianamente refeito e coletivamente legitimado. 

Todos a postos, como comboio, foram como uma equipe, por curvas, asfalto e 

terra, apreciando a paisagem e vigiando-nos para que nenhum carro se perdesse do 

grupo. E lá chegaram, com as compras, com os passos curiosos e com a vontade de 

acolher a surpresa, o novo, o diferente. Curvas, asfalto e terra, como formação, 

experiências, modos de ser e de se fazer na professoralidade com outros sujeitos desse 

percurso. Para Stano (2005), a professoralidade se produz e se reinventa nos espaços 
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cotidianos da ação docente, carregados de significados simbólicos nos gestos, nos 

rituais, na criação e reprodução de mensagens e linguagens. Neste sentido, tais espaços 

se configuram o lugar da subjetivação de certo modo de ir se fazendo professor. E a 

professoralidade é mais que um conjunto de práticas, é intersubjetivação porque “(...) 

dá-se por articulações sociais e profissionais, pessoais e coletivas, em provisoriedades 

que destacam o ser-no-mundo”.(STANO, 2005, p.82). 

Ocorreu o reconhecimento do lugar, quando aos poucos, professores tomam o 

espaço escolar para além da arquitetura, de suas paredes e seu lugar geográfico e 

quando habitam os denominados ambientes virtuais de aprendizagem, instalando aí sua 

presencialidade incorpórea.Incursões em bandos ou seguidos apenas pela vontade de 

andar, alguns lugares como a capela em construção, quartos que levam a quartos, os 

objetos que demarcam história, bichos que lá habitam.  

Desorganizadamente tomaram um café e juntos, sentaram para pensar o dia, como 

se senta para planejar o ano, o semestre do cotidiano escolar. Os ruídos de fundo, de 

espécies outras participaram dessa prosa de varanda regada a uma primeira aproximação 

com o tema, a culinária (ou seria a educação?) num exercício de interação.  Para 

Tardif e Lessard (2009), a interação é o espaço mesmo que constitui o trabalho docente. 

Nessa interação entre professores e tutores, a prosa passou por profundas reflexões. O 

conhecimento, qual a sua medida? Até onde vai? Da mesma forma como a culinária 

começa na hora das compras, as escolhas acerca dos saberes também dependem do que 

se quer e do que se pode adquirir. E então, promover o ritual da comida, da apropriação, 

do saber e do sabor(STANO, 2012). 

Há que se cuidar no caminho das interdições, da panela que pode nos enganar e 

não ser do tamanho adequado para cozir o saber. Aí a importância das escolhas lúcidas e 

do constante exercício da avaliação que, para Freire significa “rever o antes visto quase 

sempre implica ver ângulos não percebidos. “(idem, 2001,p.24) 

Há que se cuidar da intensidade do fogo, para que ele queime e aqueça o 

suficiente para manter o sabor do que está sendo feito, do que está em cozimento, do 

que está em processo de transformação. E talvez o grande segredo desse ofício 

professoral seja controlar o fogo, entender o tempo, organizar o espaço dos arranjos de 

ingredientes, travessas e fogão.(ibidem, 2012) 

E então, macerar, marinar, filtrar, peneirar em nós, tornando sabores esses saberes. 

E, didatizando, oportunizar ao outro o seu comer diferente para que o outro encontre aí 

o seu próprio sabor. E é nesse momento que corajosamente se dança na beira de 
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abismos, porque a comida pode não impactar, pode não encantar e pode não satisfazer 

todas as fomes de saber e de sabor. Mas é preciso, concordando com Cortella (2009), 

“(...) escavar no hoje de nossas práticas à procura daquilo que hoje pode ser feito (...). 

(idem,2009, p.130) 

Como professores, prepararam os pratos, delineamos o cardápio e temperaram 

tudo na espera de coincidir com o tempero e o gosto de seus alunos. Certamente vão 

encontrar sabores que resistirão a outros sabores que oferecemos. Talvez a mistura de 

temperos seja uma maneira de garantir que os sabores se mesclem em novos saberes. 

Ferraço ( In. ESTEBAN e AFONSO,2010) nos alerta que “(...) as redes cotidianas de 

conhecimentos estão, a todo tempo, atravessadas por diferentes contextos de vida, 

respaldando a dimensão de complexus para a educação que defendemos.”(idem, 2010, 

p.109) 

E a reflexão foi se construindo no decorrer de todo o processo coletivo de preparo 

da refeição. Uns atentavam para a necessidade de se cuidar para que todo esse processo 

de cozimento seja arranjado pelo compromisso de fazer o melhor, com os melhores 

ingredientes e para os paladares mais exigentes ou mais famintos. Outros chamaram a 

atenção para que nossos fazeres, nessa imensa cozinha(por exemplo, em todo o sistema 

UaB), não se resvale para um gosto único e comum. Que a educação a distância não se 

transforme em uma cozinha industrial, mas que se garanta nela, o prato especial de um, 

o detalhe que o outro aprecia, a forma e a beleza dos arranjos à mesa. E mesmo que 

surjam novas maneiras de fazer, que não se diabolize o jeito tradicional de cozinhar, ou 

seja, a educação em toda a sua tradicionalidade presencial. Que o currículo, traçado para 

um percurso `a distância ou presencial seja sempre um lugar de produção de sentidos e 

que nele caibam as identidades que se constroem coletivamente no cotidiano 

escolar(STANO, 2012). 

Ingredientes disponibilizados, instigados a participar da feitura do banquete e 

novos arranjos foram se apresentando, espaços antes vazios foram ocupados, pessoas 

com afinidades de sabores se juntaram em algum item do cardápio e as ferramentas e 

utensílios se tornaram alvo de negociações. Para por a mão na massa, outras vestimentas 

cobriram corpos e a liderança se fez presente para que a organização mínima fosse 

garantida para que o almoço saísse. E nessa coreografia de cozinha, foram se vendo 

professores, em trabalhos solitários e na busca necessária por pontos de encontros entre 

aqueles que buscam, maceram e marinam seus saberes, transformando- os em sabores 

únicos, especiais e cuidadosos. Perceberam o risco de se esconder a receita e então não 
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compartilhar o que poderia ser compartilhado e melhor temperado. Destaca-se,pois que 

a competência profissional, “necessária a todo processo educativo, será formada em 

última instância na interação que se estabelece entre os próprios professores, interagindo 

na prática e na profissão”.(IMBERNÓN, 2011, p.33) 

Um professor do grupo, no exercício reflexivo construído do cozer coletivo, 

chama a atenção para a cozinha, lugar do o novo e do velho, do fogão a lenha e do 

microondas, da máquina de moer café e do liquidificador e apontando a necessidade de 

fazer o bom e o saboroso, sem perder o padrão do antigo e sem deixar de aproveitar do 

novo nesse ofício de cozinha-docência. Cozinha como lugar do sagrado, como as salas 

de aulas devem ser. Bem aquecidas, com coreografia própria das vozes que fazem o 

fundo do cozimento, das reflexões, do tempero que penetra a alma. Corpos que se 

tocam, se fundem e se experimentam na dança do saber por um sabor ou por muitos 

sabores, nas mudanças de percurso, no incremento do cardápio. Pelas mãos de pessoas 

comprometidas, inteiras num projeto de estar-sendo-com. 

E, as complementações mais que necessárias, de uma mesa bem organizada, de 

um arranjo floral colorindo o encontro daqueles que ousaram pensar novos-antigos 

cardápios e que em meio ao tempo, se colocam num espaço de experimentar os saberes 

com outros sabores. Sabores que tão cedo não esqueceremos e saberes que estão em 

nós, significados nessa roda pedagógica no Balaio( nome da fazenda). Que acolhedor 

balaio vivenciado! E saíram famintos de mais sabores.(STANO,2012) 

 

Considerações finais:para além das opções bancárias de formação 

As Cirandas de formação surgiram a partir de uma coreografia que a cada ensaio(a 

cada roda pedagógica) se afinava e se diversificava mais em termos de temáticas, 

lugares e modos de realização. Instituir percursos de formação continuada em uma 

equipe diversa de professores e tutores, advindos de lugares epistemológicos 

diferentes(administração, pedagogia, engenharia, direito, ciências sociais, psicologia e 

outros) requer a criação de lugares não-comuns que permitam múltiplas leituras das 

práticas docentes sem a banalização e descrença das denominadas “reuniões 

pedagógicas”. As Cirandas, assim denominadas pelo sentido de circularidade, de 

movimento, sem pontos de começo e fim, mas continuidade sempre, comportam rodas 

pedagógicas fundantes (justificam/possibilitam o grupo como espaço criador e de 

participação) do próprio grupo. 
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Ao invés de uma proposta de formação de caráter instrumental, as Cirandas se 

constituem formação do ser reflexivo que reconhece suas incompletudes ndo 

permanentemente o cenário em que atua. Diferente do modelo clássico de formação, 

“orientado para a constituição de um mestre da verdade” definido por Santos e Baquero 

(In.DIEB,2008, p.143) a proposta das Cirandas apoia-se numa perspectiva de formação 

de mestres de sentido, que exercitam o seu olhar sobre o mundo ao mesmo tempo que 

povoam de diversidade seu universo subjetivo. As autoras acima citadas destacam que é 

mediante a experiência de conhecer e aprender que os saberes são construídos, porque 

são situações em que o aprendizado é pessoal e único, sendo portanto, não 

reproduzíveis. Por isso, tais saberes, aprendidos pela mediação dos sentidos e 

incorporados à subjetividade, facilitam a própria criação docente no processo cotidiano 

pedagógico, porque fortalecidos pelos saberes que se constroem no movimento coletivo 

das rodas pedagógicas.Cada docente apropria-se das generalidades discutidas e 

metaforizadas em sua prática, singularizando conceitos, visualizando e subjetivando 

outras possibilidades em seu cotidiano escolar. Há, pois uma reapropriação do vivido e 

do refletido nas Rodas pedagógicas pela adaptação/transposição/rearranjo das idéias nas 

singularidades das práticas docentes.(STANO, 2012). 

No contorno das Cirandas de formação subjaz uma racionalidade pedagógica que  

garante a construção coletiva de significados e viabiliza os elos que costuram os 

diversos olhares. Professores e tutores, na circularidade e movimento em lugares 

diferentes, dialogam, compartilham, expõem e constroem seus saberes sobre suas 

práticas docentes a partir de um conjunto de elementos constituintes de uma 

racionalidade pedagógica que se faz fundante nas Cirandas. Tais elementos estão 

presentes, a saber: (a) na postura dialógica que permite a cada um acolher o outro 

(lugar, atividade, olhar) em sua singularidade e deste acolhimento, descobrir ou fiar 

novas costuras de saberes docentes; (b) na consciência da incompletude dos saberes e, 

por isso, a busca de encontro com o outro, portador de outros saberes e práticas; (c) no 

valor do processo coletivo de aprendizado a partir do compartilhamento de práticas;(d) 

na possibilidade de transportar a temática da educação para outros lugares experenciais, 

num exercício reflexivo-metafórico; (e) no valor do uso dos sentidos, das ações 

efetuadas, dos exercícios vivenciais que embasam a produção de sentidos de cada um e 

do grupo como um corpo em movimento(ibid, 2012).  

As Cirandas de Formação subvertem o estudo sobre a educação (não apenas 

educação a distância), metaforizando-a por meio de olhares sobre as práticas docentes a 
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partir de outros referenciais como cor, sabor, de movimento, sensibilidade e 

possibilitando uma outra lógica de processo formativo. É um processo de metaforização 

em que o grupo cria a oportunidade de pensar sua própria prática (e de aprender e se 

apreender como ensinante) por meio de uma experiência em outro lugar, de uma outra 

forma a fim de alimentar saberes e fazeres docentes com outros ingredientes reflexivos, 

rompendo com a própria ideologia tecnocrática e instrumental que permeia a inserção 

das tencologias da informação na educação.(ibidem,2012) 

O exercício metafórico-reflexivo é mais que analogia. Segundo Stano(2012) a 

produção de sentidos nem sempre possível no cotidiano docente pois necessita da 

coragem de tomar distância, de pensar o (im)pensável, dizer o (in)dizível e de buscar, 

numa segunda etapa(dos textos produzidos  voluntariamente) após cada roda 

pedagógica, um aporte teórico que auxilie na organização do que foi dialogado, no que 

se despertou, nas vivências coletivas e individuais daquelas horas de circularidade e 

movimento docente. Cirandas de formação, que circularmente garantem experienciação-

metaforização-teorização-práxis. Cirandas, pois que partem de um conhecimento 

vivenciado para um conhecimento profissional passível de modificar e melhorar a 

qualidade das práticas docentes pelo movimento de sentir, de analisar, de metaforizar e 

de dizer a própria experiência. 

“A incompletude humana, a provisoriedade dos saberes e o cotidiano modo 

de estar-sendo-juntos no mundo, nos abriga e nos obriga a uma constante 

produção de sentidos. Que venham circulares, se refazendo sempre.Que 

venham em Cirandas de formação com muitas rodas pedagógicas ainda a 

serem realizadas” (STANO, p.25,2012). 
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Resumo: O conteúdo do texto que aqui se apresenta tem como enfoque a formação 

desenvolvida na Unidade Curricular (UC) - Investigação em Educação, em duas turmas de 

mestrado de qualificação profissional, Professores do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico e 

Educadores de Infância e Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. A UC teve como 

objetivo fulcral: construir competências para uma atitude profissional de pendor reflexivo e 

indagador, de investigação praxeológica, facilitadora da tomada de decisões adequadas, em 

contextos de incerteza e de complexidade da prática docente. A metodologia formativa 

desenvolvida foi de natureza interativa e reflexiva, assente na abordagem a quadros 

teóricos, de modo articulado com os saberes já construídos pelos formandos em 

experiências desenvolvidas em contextos de prática. Priveligiou-se a articulação entre teoria 

e prática, o clima de participação ativa dos formandos e o confronto de perspetivas, 

orientados para uma aprendizagem crítica. A reflexão colaborativa foi uma das estratégias 

mais presentes no processo, voltada para a coconstrução de conhecimento. Foi na análise 

dos Porflólios e no questionário de opinião dos formandos que se procuraram os resultados, 

que se pretendem apresentar nesta comunicação, e que emergem das perceções dos próprios 

formandos sobre o processo formativo na UC. 

 

 

Reconcetualização das práticas de formação de docentes 

Situarmo-nos na perspetiva atual da formação de educadores e professores implica 

rever os quadros metodológicos, ou seja, o modo como se promove a construção do 

conhecimento útil ao desempenho da ação dos futuros docentes. Ora, a especialização 

de educadores e professores requer uma nova visão do papel do formador e do 

formando no contexto académico, a reconstrução das pedagogias, com vista a responder 

a requisitos de envolvimento dos futuros docentes nos conteúdos de aprendizagem, para 

a compreensão da função que os espera.  Neste domínio, e no âmbito da formação 

especializada de professores, Formosinho (2009) faz referência a algumas caraterísticas 

de discursos na educação, nomeadamente, pedagógicos, morais e políticos que 

requerem ao educador e professor refletir sobre a concetualização da função docente na 

escola de hoje. Esta reflexão passa, necessariamente, por uma formação que acautele, 

nos seus propósitos e metodologias, o desenvolvimento de um conjunto de 

competências que integre a formulação relativa à natureza da função docente e à pessoa 

do professor. Neste sentido, o mesmo autor assinala requisitos relativos à pessoa do 

professor, na perspetiva de uma “pessoa psicologicamente madura e pedagogicamente 
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formada para ensinar e aprender” e, sobretudo, ensinar a aprender a aprender. Também 

a natureza da função docente, deve ser uma dimensão a que se deve estar atento nos 

processos formativos, uma vez que “todo o professor é, por natureza um actor, educador 

social e moral (...) e, por inerência de formação, um formulador do currículo a nível da 

sala de aula, um avaliador dos alunos e dos processos de ensino-aprendizagem” 

(Formosinho, 2009: 180). Para responder a estes requisitos, a formação especializada 

para a docência só pode ser concebida na compreensão de que o educador e professor 

deverá de ser um catalizador empático das relações humanas e o investigador 

sistemático nas funções de ensinar e de aprender, um profissional que deve ser visto 

como o facilitador da aprendizagem nos seus contextos de ação.  

Parece não ser possível uma aprendizagem do papel de professor e investigador 

praxeológico, construtor de significados sobre a experiência, sem que antes a formação 

trabalhe essas mesmas competências, de forma articulada com as experiências 

observadas em contexto educativo. Desta perspetiva emerge a noção de que  o educador 

e professor é uma pessoa capaz de refletir, estabelecendo articulações com os seus 

quadros de referência, teóricos e práticos, para construir progressivamente a sua própria 

forma de conhecer, e agir conscientemente em contexto da ação docente.  

A apropriação reflexiva da forma pessoal de construção do conhecimento dos 

futuros profissionais de educação remete-nos para o conceito de autonomia que, de 

acordo com Vieira (1993, p. 51) o professor autónomo é aquele “que tenta identificar, 

explorar e expandir as suas formas de ensino mais eficazes”. Numa definição mais 

expandida, Jiménez Raya e Vieira (2007, p. 2), definem a autonomia do aluno e do 

professor como a “competência para se desenvolver como participante autodeterminado, 

socialmente responsável e criticamente consciente em (e para além de) ambientes 

educativos, por referência a uma visão da educação como espaço de emnacipação 

(inter)pessoal e de transformação social”. De acordo com estas visões, uma das 

caraterísticas do educador e professor autónomo consiste na capacidade de investigar, 

questionando as práticas e os conhecimentos a elas subjacentes, pelo desenvolvimento 

de atitudes reflexivas e de reconstrução permanente de uma identidade profissional e 

pessoal. Ou seja, é esta capacidade reflexiva que possibilita ao futuro docente uma 

consciencialização progressiva do conjunto das circunstâncias que direta ou 

indiretamente têm influência no desempenho das suas funções (Ribeiro, 1996). Refletir 
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criticamente sobre as variáveis em presença nos contextos educativos, enquanto objeto 

de análise, potencia a progressiva investigação praxeológica, facilitadora da tomada de 

consciência sobre as situações educativas, e da tomada de decisões, encaminhando o 

educador e professor para o desenvolvimento de uma profissionalidade cada vez mais 

emanciapada (Zeichner, 1993). Neste  contexto, o conceito de desenvolvimento remete-

nos para a compreensão de que a autonomia não é um conceito absoluto, mas que se 

conquista no continuum, em diferentes contextos de atuação e em diferentes momentos 

dos percursos formativos e profissionais. Decorrente dos pressupostos abordados, e para 

responder a esta “exigência” de investigação praxeológica na função docente, parece-

nos ser uma condição fulcral que as estratégias formativas destes profissionais 

potenciem o início dessa construção autonomizante e emanciaptória.  

 

Pedagogia da experiência...que posssibilidades? 

Dewey (1989), defendeu a necessidadede uma teorização das experiências 

formativas para a construção dos “conhecimentos teóricos” que, de acordo com Marcelo 

García (1991, p. 23) são a fonte de informação relevante para ser teorizada, uma vez que 

tudo depende da qualidade das experiências. É nesta perspetiva que o autor faz 

referência a dois aspetos fundamentais a ter em conta na formação de docentes: a) o 

quanto agradável ou desagradável a experiência pode ser para a pessoa que a viveu; b) o 

efeito que a experiência pode ter em acontecimentos futuros. Esta visão que é atribuída 

à experiência releva a compreensão de que qualquer situação formativa não se 

desenvolve no vazio, pelo contrário, adquire sentido pela relação que é estabelecida com 

as estruturas concetuais que o sujeito em formação já possui. 

De acordo com Leitão e Alarcão (2006), o indivíduo adquire competências ao 

longo da vida, na interação social que estabelece em múltiplos contextos, sendo, como é 

óbvio, umas mais relevantes do que outras, sobretudo quando nos situamos na função 

social e ética da educação. Os autores fazem referência à concetualização desenvolvida 

no projeto DeSeCo (2002) citado por Leitão e Alarcão (2006, p. 58), onde explicam o 

conceito de competências-chave que, na visão construída no projeto, contribuem para o 

sucesso individual e coletivo dos sujeitos em formação, promovendo um pensamento 

cada vez mais complexo. Ao analisarem o projeto em DeSeCo (2002), os autores 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2877



salientam que o desenvolvimento do pensamento complexo dos sujeitos assenta em três 

categorias de competências:  

“1ª  categoria - agir de maneira autónoma.  

- a capacidade de defender e de afirmar os seus direitos, os seus interesses, 

as suas possibilidades, os seus limites e necessidades; 

- a capacidade de conceber e de realizar planos de vida e projectos pessoais; 

- a capacidade de agir no conjunto da situação/contexto. 

2ª categoria – servir-se de ferramentas de maneira interactiva.  

- a capacidade de utilizar a linguagem, os símbolos e os textos de maneira 

interactiva; 

- a capacidade de utilizar o conhecimento e a informação de maneira 

interactiva, 

- a capacidade de utilizar as (novas) tecnologias de maneira interactiva. 

3ª categoria – funcionar em grupos socialmente heterogéneos. 

- a capacidade de estabelecer boas relações com os outros; 

- a capacidade de cooperar; 

- a capacidade de gerir e de resolver conflitos”. (Leitão e Alarcão, 2006, pp. 

58/59) 

 

Na formação de educadores e professores estas competências devem ser tidas 

como objetivos de aprendizagem, de modo a adequar a(s) pedagogia(s) que melhor 

possam orientar os sujeitos em formação na construção de um perfil docente, capaz de 

responder às exigências éticas e sociais da profissão. Sendo a escola um espaço de 

encontro entre culturas, também no contexto de formação de educadores e professores 

se interage com a diversidade cultural, compreendida aqui como o conjunto de teorias 

subjetivas (saberes, crenças, ideologias, valores, entre outros), que é necessário 

preservar e desenvolver, numa visão pedagógica capaz de promover saberes e 

disposições nos futuros educadores e professores, orientada para a concetualização e 

construção de ferramentas, e a progressiva consciencialização da relevância de 

investigarem sistematicamente as suas próprias práticas docentes e a dos outros, 

enquanto profissionais intelectuais.  

A autenticidade da aprendizagem/formação, como processo ativo de natureza 

social, passa pelas metodologias que se usam nesse percurso, em que a autonomia está 

associada à capacidade e liberdade de cada formando gerir a sua aprendizagem, do 

ponto de vista psicológico, moral e social (Jiménez Raya, 2008).  Contudo, não são 

raras as vezes em que se adota um discurso “politicamente correto” sobre a formação 

que se pratica orientada para a autonomia da aprendizagem do formando, mas em que as 

práticas continuam a seguir moldadas por uma pedagogia da dependência na aula 
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(Vieira, 1998). A mesma autora, em 2009 aborda o conceito de “contracorrente”, 

referindo-se ao valor da indagação das práticas da pedagogia que se praticam no ensino 

superior que, como sabemos é o contexto específico de formação de educadores e 

professores. Vieira (2009, p. 109) avança com algumas questões de reflexão para se 

compreender a pedagogia no ensino superior como espaço de construção de 

conhecimento:  

 “Que conhecimento é construído? 

 Quem o constrói e em que posição? 

 Como é construído? 

 Que interesses serve? 

 Que valores e atitudes supõe a sua construção? 

 Quem avalia e como? 

 Quem o divulga e para quê? 

 Que relação se estabelece entre pedagogia e investigação?” (op. cit., p, 

109) 

 

No mesmo texto, a autora apresenta um quadro de categorias dos saberes 

docentes com base nos pressupostos avançados por Cunha (2003). Transportamos para 

aqui, algumas dessas categorias associadas ...à pedagogia como espaço alargado e 

aberto de construção de conhecimento, por terem sido os pressupostos que nortearam a 

pedagogica da experiência desenvolvida na UC, objeto de problematização neste texto:   

 

 “o aluno consumidor crítico e produtor criativo, em interacção com...;  

 o professor como experimentador reflexivo e facilitador de 

aprendizagens;  

 criticidade, participação, diálogo, colaboração, negociação, 

responsabilidade, liberdade, criatividade, (inter)subjectividade, risco, 

(tolerância da incerteza) ...; 

 professor e/ou alunos, através de... 

  investigação do aluno como processo de indagação e construção de 

conhecimento”. (Vieira, 2009, p.110) 

 

Estas categorias constituem a base fulcral para uma pedagogia que integra a 

investigação como estratégia formativa, a dialogicidade como mote de interação 

promotora da coconstrução do conhecimento. Nesta visão, e tal como refere Ambrósio 

(2004, p. 252) as “estratégias de fomação centradas no sujeito, na sua experiência, nas 

suas capacidades de criação e gestão dos seus saberes (...)” favorecem as dinâmicas de 

mudança, não só ao nível das conceções do que é a educação, mas também do como 
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poderá ser, fomentando respostas educativas mais refletidas e motivando para a 

formação ao longo da vida. 

 

Contexto do estudo 

O estudo foi desenvolvido na Unidade Curricular (UC) de Investigação em 

Educação que integra o plano de estudos dos mestrados em Educação Pré-Escolar e 

Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico, na 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Embora estes cursos 

confiram o grau de mestre, não podemos esquecer que, em Portugal, são os cursos que 

habilitam para a docência, o que, de algum modo, permite considerar que a formação é 

inicial e preparatória ao exercício profissional docente. Na UC - Investigação em 

Educação os objetivos de formação foram os seguintes: 

“ Promover o papel do educador/professor investigador nos contextos de 

educação e ensino: 

- Mobilizar quadros concetuais e metodológicos de formação, de ensino e de 

aprendizagem pela investigação sobre as práticas, visando a sua 

transformação nos contextos educativos. 

- Construir e reconstruir saberes profissionais pela análise reflexiva sobre as 

práticas de educação e pela construção de discursos pedagógicos 

consistentes. 

- Construir uma atitude profissional de pendor reflexiva e indagadora, 

facilitadora da tomada de decisões adequadas, em contextos de incerteza e 

de complexidade da prática docente”. (Ribeiro, 2013, p. 1) 

 

Os conteúdos abordados foram selecionados de acordo com um quadro 

concetual subjacente à investigação de práticas docentes em contexto. 

“- Questões fulcrais da investigação em educação: validade e questões éticas 

- Prática pedagógica como espaço de intervenção pragmática e de reflexão 

epistemológica - investigação praxeológica 

- Estratégias de investigação sobre práticas e sua articulação com as 

estratégias de formação profissional 

- Observação direta em contexto 

- Observação indireta em contexto: entrevistas, questionários e outros 

instrumentos 

- Narrativas profissionais (individuais e colaborativas) 

- Portfólios de formação 

- Trabalho de Projeto 

- Análise de casos 

- Investigação-ação”. (Ribeiro, 2013, p.1) 
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A UC teve o mesmo programa para as duas turmas, tendo sido lecionada 

respetivamente no 1.º e 2º semestres, conforme organização dos planos de estudo de 

cada curso. A metodologia de formação foi norteada pela intencionalidade de promover 

o desenvolvimento de ferramentas concetuais e metodológicas adequadas à indagação 

em contextos de educação e ensino, visando a sua transformação. Foi privilegiado o 

método de exposição dialogada, o trabalho colaborativo em grupos, procurando-se 

estimular o hábitos de pesquisa e de inovação, e sobretudo criar hábitos de confronto de 

perspetivas e de valorização das diferentes subjetividades.  

Em todas as sessões, independentemente dos assuntos abordados, a articulação 

entre os quadros teóricos e os quadros das experiências dos formandos foi uma 

constante, num clima de participação ativa e de valorização dos saberes já construídos, 

respeitando os princípios da sequencialidade, articulação e integração de 

conhecimentos. A segunda parte de cada sessão era destinada ao trabalho colaborativo 

em grupo, ora para elaborarem uma narrativa sobre a aula, ora para construirem 

instrumentos de recolha de informação, nomeadamente questionários e guiões de 

entrevista, como possibilidades de observação indireta a utilizar nos contextos da UC de 

Prática Pedagógica Supervisonada. Ou seja, privilegiou-se a articulação constante entre 

os objetivos de formação, orientados para a construção e desenvolvimento dos saberes 

de indagação necessários à função docente. A mesma preocupação foi tida em conta 

quanto à avaliação na UC, uma vez que foi uma dimensão sistematicamente articulada 

com as estratégias de formação, incidindo quer nas produções colaborativas e sua 

discussão em turma, quer na construção do portfolio de formação individual. 

 

Perceções de avaliação da UC: perspetiva dos formandos  

Tal como se referiu no resumo deste texto, as perceções dos formandos foram 

recolhidas através de um questionário simples, organizado com perguntas de resposta 

em escala, e uma possibilidade aberta para comentários. À organização deste 

questionário presidiu a intenção de procurar informação de natureza qualitativa, e 

oferecer aos respondentes possibilidades de resposta radicadas na sua capacidade de 

assumir posições num ou outro extremo da dimensão (Goméz, Flores & Jiménez, 1999). 

Como fonte secundária de informação foi a análise documental dos portfolios 

construídos pelos formandos, visando complementar os resultados, de forma a iluminar 
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a interpretação das respostas obtidas no questionário como fonte principal (McKernan, 

1999). 

A metodologia de aplicação dos questionários foi via e-mail das turmas. Do total 

de 43 formandos, responderam 32. O principal motivo deste número de respondentes 

pode dever-se ao facto de alguns formandos já estarem afastados da escola de formação 

há algum tempo, e ainda, ao prazo curto que foi solicitado para responderem. Com a 

informação disponível, procedeu-se à sua análise, e que aqui se apresenta no quadro 1. 
 

Quadro 1: Caraterização das perceções dos formandos acerca da formação na UC 

Dimensões  Perguntas do questionário Frequências 

  N AV F S 

 
a. Abordagem 
interativa e reflexiva 
dos conteúdos 

Articula referentes teóricos com dados da 

experiência  

0 0 7 25 

Explicita e confronta os quadros de referência e de 

análise 

0 0 16 17 

Integra os saberes já construídos pelos formandos 

 

0 0 14 18 

 
b. Aprendizagem 
crítica, participada e 
colaborativa entre 
pares 

Provoca  confronto com as teorias que mobilizo e 

as práticas que descrevo 

0 0 17 15 

Solicita a compreensão que faço acerca dos 

conteúdos  

0 0 18 14 

Influencia   a partilha de opiniões e significados 

com os meus pares 

0 0 14 18 

Conduz à reestruturação das minhas conceções e 

práticas de investigação 

 

0 1 13 18 

 
c. Orientação negociada 
das tarefas em aula 

Procura consensos sobre a metodologia das aulas  0 0 12 20 

Apresenta alternativas ás minhas opiniões de modo 

fundamentado 

0 0 12 20 

Dá conselhos com base em experiências anteriores 

 

0 0 12 20 

d. Clima  de diálogo e 
de valorização dos 
saberes dos formandos 

Presta atenção ao que digo 0 0 6 26 

Revela interesse pelo que digo 0 1 6 25 

Apoia as minhas decisões 

 

0 1 14 17 

 
e. Feedback formativo 

Corrige 0 6 16 10 

Elogia 0 6 18 8 

Concorda 0 10 20 2 

Invalida 14 15 3 0 
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Abordagem interativa e reflexiva dos conteúdos 

Para além das leituras que o quadro permite, e que aqui não vamos explorar de 

forma exaustiva, apresentam-se alguns excertos de texto dos formandos, recolhidos nos 

seus portfolios de formação, de modo a sustentar a interpretação em todas as dimensões.  

A articulação dos referentes teóricos com dados da experiência foi uma realidade 

percecionada pelos formandos, não só pelo envolvimento que lhes fomentou na 

aprendizagem, como na consciencialização de que práticas normativas são menos 

motivadoras à aprendizagem. Também a explicitação e confronto com  os quadros de 

referência e de análise foi igualmente valorizada, pelo alargar de possibilidades de 

construção de outras visões. O mesmo se pode verificar no que diz respeito à integração 

de saberes já construídos pelos formandos. Ora, numa pedagogia que procura respeitar 

a integração, sequencialidade e articulação de saberes, esta estratégia teria 

necessariamente que ser uma realidade.  

 “ é de destacar a simbiose entre a teoria e a prática, sendo possível construir 

um quadro concetual, que vai ao encontro da experiência individual e 

coletiva da turma”. (A. F., 2013) 

 “a docente articula referenciais teóricos com dados da experiência, 

permitindo assim a (re)concetualização de quadros concetuais adequados 

com base na experiência”. (E. H., 2013) 

 

 “Esta UC foi uma mais-valia na medida em que permitiu consolidar 

conhecimentos já desenvolvidos  ao longo da licenciatura [educação 

Básica], e ainda alargá-los a outras visões, fornecendo-me assim 

ferramentas para o trabalho que terei de construir no próximo ano”. (D. M., 

2013) 
 

Cruzando as informações obtidas nas fontes usadas (questionário e portfolio), 

podemos constatar que, nas perceções dos formandos a estratégia formativa foi de facto 

interativa e reflexiva, respondeu às expetativas que foram construindo, e sobretudo, 

criou predisposições para uma aprendizagem com sentido.  

 

Aprendizagem crítica, participada e colaborativa entre pares 

Como se pode constatar no quadro de análise, as respostas obtidas relativamente 

às estratégias de provocar confronto com as teorias que mobilizam e as práticas que 

descrevem; solicitar a compreensão que fazem acerca dos conteúdos; influenciar  a 

partilha de opiniões e significados com os pares e conduzir à reestruturação das suas 
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conceções e práticas de investigação as respostas são muito identicas, dando conta de 

que sempre e frequentemente aconteceram na formação. Contudo, na última estratégia, 

um dos respondentes assinala que só “às vezes” as estratégias conduziram à 

reestruturação das suas conceções e práticas.  

A este propósito presentam-se alguns excertos da escrita narrativa em portfolio,  

permitindo interpretar o nível de consciencialização como os formandos se 

posicionaram nas respostas ao questionário: 

“ As aulas perspetivaram-se numa construção colaborativa de saberes 

profissionais e pessoais, tendo permitido um confronto constante com as 

minhas conceções e práticas”. (D. P., 2013) 

“Considero que esta UC foi bastante importante, pois permitiu novas 

aprendizagens, podendo refletir sobre as mesmas, e acima de tudo, que 

aprofundássemos questões que, a nosso ver, já estariam adquiridas em anos 

letivos anteriores, e que na realidade havia muito para saber”. (D.C., 2013) 

“Ao longo das aulas foi possível uma partilha e troca de ideias e opiniões 

que permitiram uam coconstrução dos saberes e atitudes a adotar nas futuras 

práticas profissionais ”. (J.M., 2013) 
 

Orientação negociada das tarefas em aula 

Nesta dimensão é interessante verificar o equilíbrio das respostas obtidas, dando a 

possibilidade de interpretar que “sempre” e “frequentemente” a docente usou estratégias 

próprias de uma pedagogia para a autonomia, em que a procura de consensos sobre a 

metodologia das aulas; a apresentação de alternativas às opiniões dos formandos, de 

modo fundamentado e o fornecimento de conselhos com base em experiências 

anteriores foi uma estratégia contínua. 

A corroborar esta interpretação são as falas dos formandos nas suas reflexões 

escritas, e que avaliam as estratégias do seguinte modo: 

“Considero que a metodologia usada pela professora foi a mais adequada, 

captando a atenção dos alunos e apelando, frequentemente, à sua 

participação”. (S. A., (2013) 

“Ao longo das várias sessões a professora procurou desenvolver uma 

pedagogia ativa com os formandos. Neste sentido, realço a importância que 

esta metodologia teve, assim como, os significados coconstruidos ao longo 

dos vários momentos que nos proporcionou e que muito contribuiram na 

construção da minha profissionalidade”. (J. M., 2013) 

 

Clima de diálogo e de valorização dos saberes dos formandos 

Quanto às estratégias de prestar atenção ao que dizem os formandos;  revelar 

interesse pelo que diziam e apoiar as suas decisões, a tendência das respostas já 
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apresenta algum grau de diferenciação. Ao não encontrar argumentos nos textos de 

reflexão dos formandos que sustente esta tendência, posso interpretar que as emoções e 

sentimentos de alguns levaram a manifestarem-se com menor satisfação, certamente por 

não terem sido escutados e valorizados da mesma forma que outros. Embora se trate 

apenas de 2 respostas que assinalaram “às vezes”, são muito importantes para a docente 

refletir no sentido de regular a sua interação pedagógica, no respeito pelo princípio da 

equidade que tem sido orientador das suas práticas.  

 

Feedback formativo 

Nesta dimensão que integra corrigir; elogiar; concordar e invalidar, a 

diferenciação de resposta é mais observável. Talvez esta fosse a questão mais sensível 

para responder, na perspetiva dos formandos. A preocupação da docente está voltada 

para as 15 respostas assinaladas em “às vezes” no que se refere ao invalidar. Por outro 

lado, também é possível interpretar que este foi um espaço e oportunidade de libertar 

sentimentos que, de outro modo, não seriam capazes de o fazer. Este é mais um mote de 

reflexão sobre as práticas que a docente desenvolve, com vista à transformação de 

algumas formas de dar feedback. 

Cruzando esta informação com a questão aberta, verifica-se alguma incoerência 

nas respostas dadas nesta dimensão. Para sustentar esta interpretação, apresentam-se 

alguns excertos de avaliação escrita pelos formandos, evidenciando os seguintes aspetos 

positivos: 

“Ando nesta ESE há 4 anos e nunca vi as minhas colegas participarem tanto nas 

aulas. Eu, não falo por mim que sou “uma fala barato”, mas nem queria acreditar 

quando vi colegas que nuna abriram a boca, estarem a partilhar o que 

pensavam”. (S. B., 2013) 

“ As metodologias adotadas só por si foram uma grande aprendizagem” (R. Q., 

2013) 

“ O feedback cosntante da docente em relação ao uso da linguagem pedagógica 

adequada que nos fez pensar no “jargão” já muityo socializado em nós” (M. G. , 

2013) 
 

Considerações finais 

O propósito deste estudo sobre a UC de Investigação em Educação da 

responsabilidade e lecionada pela autora deste texto, foi mais uma vez escutar a voz dos 

formandos, valorizar as suas opiniões e tomá-las com objeto de novas reflexões. De 
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certo modo, este trabalho constitui uma oportunidade de auto e hetero avaliação, pelo 

que podemos considerar um momento do processo de supervisão, enquanto regulação 

das teorias e práticas de formação da sua autora (Vieira, 1993). Sendo a observação a 

estratégia fulcral para recolher informação pertinente para se refletir, considero que esta 

tarefa desempenhada pelos formandos foi uma oportunidade e um desafio à 

metarreflexão que pode conduzir a autora a transformações das suas práticas.  
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RESUMO: Este trabalho compreende a apresentação e análise das possibilidades de uma 

rádio universitária na formação continuada de professores Por meio de um programa 

intitulado “ Conversa de Professor” se discutem a educação e os fazeres docentes 

(Tardif,2002), resgatando o percurso profissional e as experiências de professores do 

Ensino Básico que atuam na cidade e região. São as vozes de professores, suas reflexões e 

práticas que se convertem em um roteiro para o trabalho de formação continuada nas 

unidades escolares, por meio desse programa gravado e distribuído para a rede pública e 

particular de ensino dos arredores da Universidade. Uma experiência que estreita a relação 

universidade-comunidade-escola (Vieira,2009;Freire,1980) no sentido de apresentar uso 

otimizado do rádio como meio de dar vozes e visibilidade aos professores que se tornam 

protagonistas de uma possibilidade de formação continuada docente. 

 

 

Introdução 

No cenário em que se insere a educação observa-se uma realidade mundial em 

que o conhecimento se transformou em força produtiva e, por isso, exige mudanças 

tecnológicas. A reestruturação produtiva que se observa tem gerado uma crescente 

aceleração do ritmo de aparecimento e desaparecimento de profissões. Tal situação traz 

como conseqüência a necessidade de formação profissional contínua, que, por seu turno, 

demanda formação e qualificação de professores principalmente os que atuam no ensino 

fundamental e médio, responsáveis que são pela educação de crianças e jovens.  

É sabido que o docente deve apresentar dois grandes grupos de competências 

profissionais. O primeiro deles envolve as competências didático-pedagógicas e, o 

segundo as competências técnico-científicas. Para que esses dois grupos de 

competências sejam desenvolvidos, faz-se mister que a Universidade repense a 

formação de professores, buscando agregar a excelência técnico-cientifica à excelência 

didático-pedagógica. As novas tecnologias que estão à disposição para a educação 

precisam ser assumidas e redefinidas por esta competência que se pretende desenvolver 

no corpo docente. Á Universidade exige-se que promova também a criação de novos 
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saberes e fazeres que colaborem na melhoria do processo ensino-aprendizagem para 

todo o Sistema de Educação Nacional.  

É nesse panorama que se surge a ideia de aproveitar o espaço e o alcance de uma 

rádio universitária como veículo possível de auxiliar nessa necessária formação 

continuada docente. A rádio pois pode se constituir um espaço específico de reflexão 

acerca da educação e um contributo para a criação de uma rede de compartilhamento de 

experiências. Cabe, pois frente a estas possibilidades, desenvolver atividades e uma 

programação que garanta o desenvolvimento de  competências profissionais nos 

professores universitários a partir dos seguintes princípios, a saber:  

- Promoção da professoralidade e profissionalidade, no sentido de expandir as 

habilidades docentes na oralidade e comunicação e no exercício contínuo de reflexão-

prática-reflexão (professoralidade e profissionalidade); 

- Formação com caráter contextualizado, tendo como ponto de partida e de 

chegada a própria prática docente (contextualidade); 

- Foco na auto-formação por meio de desenvolvimento de habilidades de 

autocrítica da prática docente (auto-formação); 

- Processo formativo baseado na cultura de partilha com os pares, desenvolvendo 

atividades de caráter coletivo e cooperativo (coletividade/cooperação); 

- Uso de tecnologias de comunicação e de informação aplicáveis ao ensino de 

forma inovadora (inovação); 

- Atividades formativas propiciadoras de um empoderamento baseado no 

autoconhecimento e na tomada fundamentada de decisões pedagógicas (autonomia); 

- Garantia de postura de publicização das práticas, alimentando banco de dados de 

práticas docentes exitosas nas universidades nacionais e internacionais (cooperação); 

- Promoção de cursos e atividades de formação oriundas de regiões e países 

diversos a fim de que se possa adequá-los à realidade contextual de cada docente, mas 

que garanta a ampliação de possibilidades de práticas docentes (diversificação). 

 

Os saberes docentes nas ondas do rádio 

Parte-se, pois do pressuposto de que há um sistema privado de ação docente que 

informa as práticas e essas devem ser vulgarizadas, refletidas e redefinidas em função 

das atuais exigências oriundas de todas as mudanças tecnológicas, econômicas e sociais 

pelas quais a sociedade tem enfrentado. Exigências que, apesar de centralizadores e 

anti-democráticas, apresentam-se também como possibilitadoras de práticas 
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diferenciadas e inovadoras, de acordo com os processos formativos em andamento, uma 

vez que os contextos educativos são únicos e incertos. Portanto, apenas uma teoria não 

consegue abarcar todas essas realidades e elas próprias se constituem provisórias em 

suas determinações contextuais. 

Gauthier (1998) destaca que o saber docente, construído ao longo da carreira 

profissional constitui-se de três eixos. Um eixo científico, disciplinar/ curricular 

correspondente à própria formação profissional, em que há o domínio no plano do 

conteúdo ou área específica que será convertida em conteúdo disciplinar referente para a 

atuação como professor. Porém, este eixo, sozinho, não garante à docência, qualidade 

que o ensino deve e precisa ter.  

Um segundo eixo, denominado de psicopedagógico, corresponde aos saberes 

específicos da área e dos estudos sobre a educação, saberes que dão especificidade à 

ação docente, de acordo com Tardif (2002).E o terceiro eixo, do saber empírico 

constitui-se de modos de ação docente provenientes das experiências como aluno e 

também como professor e independe de estudos sistemáticos efetuados, porque oriundos 

da empiria que valida esses mesmos conhecimentos e, num certo sentido, acabam por 

serem compartilhados pelo coletivo dos professores, como um conjunto de saberes do 

senso-comum de professores. Assim, “ (…) o saber não é uma substância ou conteúdo 

fechado em si mesmo, ele se manifesta através de relações complexas entre o professor 

e seus alunos(…)” (TARDIF, 2002, p.3).Há saberes que são mobilizados pelos 

professores em suas práticas que garantem uma gramática específica que pode se 

constituir em novos e diferentes modos de exercer a docência no âmbito escolar. 

Por isso, a ideia de utilizar o rádio como meio de compartilhamento de práticas 

docentes criando na Universidade um lugar para as vozes de professores que 

cotidianamente habitam os espaços escolares da cidade e região. A importância que 

subjaz esta proposta de tornar o professor um contador de sua própria história 

profissional, tornando sua trajetória docente um material possível, rico e promotor de 

reflexões para a formação de tantos outros, ouvintes e também possuidores da mesma e, 

ao mesmo tempo, diferente experiência de ser professor. 

Entende-se que a gramática pedagógica se constrói no espaço de elaboração de 

saberes docentes a partir das práticas, nem sempre refletidas, mas certamente, 

configuradores de um certo modo de saber-fazer docente na universidade. Existem pois 

conhecimentos construídos acerca do ensino, engendrados pelas práticas docentes, que 

devem ser desvelados e registrados a fim de se evidenciar uma Pedagogia que contrarie 
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o que Gauthier (1998) designa como “ ofício sem saberes” ao se referir à docência. 

Deste modo, ao permitir que o professor assuma sua história, por meio de narrativas, 

tem-se a oportunidade de torná-lo co-protagonista de um desencadeamento formativo 

continuado de professores. Pois, após a realização de 12 programas, fez-se um CD com 

todas as entrevistas e um roteiro básico servindo de ponto de partida para discussões e 

encontros de professores em suas unidades escolares. Tal CD foi distribuído para as 

escolas públicas e privadas da cidade e da região. 

Há uma racionalidade que norteia escolhas, que justifica ações e fundamenta 

processos que estão no bojo da docência. Evidenciar essa racionalidade numa gramática 

pedagógica pode contribuir para garantir um lugar da Pedagogia na escola, em que as 

perspectivas acadêmica, tecnicista e experiencial se amalgamam num sentido reflexivo, 

crítico e comprometido com a qualidade do ensino do qual se faz o próprio ofício.  

A possibilidade de dar voz aos professores que vivem sua rotina docente no 

cotidiano escolar, aponta para um exercício, via conversa pelas ondas do rádio, 

renovador da própria prática. Isso porque ao narrar o vivido promove-se a reflexão 

acerca da prática que, muitas vezes, na trajetória profissional, não acontece. Assim, no 

Programa Conversa de Professor, faz-se um exercício reflexivo, via palavra que 

organiza o pensar sobre o que é feito como docente.  

“ A adesão a novos valores pode facilitar a redução das margens de 

ambiguidade que afectam hoje a profissão docente. E contribuir para que os 

professores voltem a sentir-se bem em sua pele…” (Nóvoa, 2008,p.29) 

 

Pelas vias do rádio pode-se promover a aproximação de teorias pedagógicas 

públicas, consagradas e legitimadas com as teorias pessoais da ação docente construídas 

pelo professor em seu cotidiano profissional. É o sentido do diálogo estabelecido que 

permite essa aproximação. 

Cabe esclarecer há, pois o domínio do conteúdo e o domínio do que ensinar, num 

processo encarnado na prática. Tais práticas advêm da combinação dessas duas lógicas: 

a lógica própria dos conteúdos trabalhados pelo professor (história, português, literatura, 

matemática, biologia, etc), oriundos da formação recebida pelo mesmo (porque 

licenciado em…) e outra lógica, do próprio fazer docente, oriunda da (não) formação 

em aspectos específicos do processo de ensinar.  

Da junção dessas lógicas, coordenando seus elementos em experiências docentes, 

faz-se e elabora-se (mesmo que não explicitamente) uma gramática pedagógica do 

saber-fazer docente.  
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Nas conversas empreendidas tem-se a reflexão acerca da relação professor-aluno 

correspondente à valorização dos processos relacionais e formativos presentes e 

caraterísticos da educação. Há também narrativas sobre a relação do professor com o 

conhecimento, numa perspectiva transmissiva da educação ou se enfatiza a relação do 

aluno com o conhecimento, percebendo-se a lógica da aprendizagem. Todos os modos 

de fazer e pensar a educação apresentados nas conversas não se despregam, entretanto, 

de seu componente ético que subjaz as ações humanas. 

Importante destacar que há, no depoimento dos professores que participam deste 

programa, um caráter ético que a destaca como lugar de responsabilidade em relação ao 

outro. Daí a possibilidade atestada da rádio como veículo da prática reflexiva passível 

de contribuir para um programa de formação em cada unidade escolar mediante matéria 

gravado das entrevistas.  

Conforme destaca Nóvoa (2008, p.8), “ o uso das tecnologias de ensino implica a 

aquisição de novas competências, mas também o reforço das competências tradicionais” 

ao referir-se à importância da mediação relacional e cognitiva dos professores no 

processo educativo. Tal cenário constitui-se adversa para as funções de ensino, porém 

contém elementos que exigem um repensar da própria prática de ensino, ao definir o 

foco no aluno, em sua autonomia que sugere que para tal o professor também esteja 

atento ao seu próprio aprendizado e que desenvolva a sua própria autonomia como 

professor-reflexivo. Dar voz a tais aspectos vivenciais do professor possibilita esse 

exercício dialético de formação em serviço.  

Nesses laços possíveis de vozes de quem “fala” no estúdio de gravação e quem 

“fala” a partir da escuta do primeiro (do programa) está o desejo de saber, porque este é, 

na verdade, o desejo de ser. Sabemos e falamos (e refletimos) para sermos melhores 

professores/as. Assim, mais que "expor" sua história, o professor/a estabelece o diálogo 

como forma de promover o encontro e, por conseguinte, propiciar o aprender. 

Reinventa-se, pois o tempo do aprender e do ensinar. Nos novos espaços de aprender e 

ensinar, talvez o "tempo do ouvinte e o tempo do falante" estejam sendo reeditados 

como um único tempo, o "tempo do aprender". 

Por isso o Programa Conversa de Professor possa se destacar como um lugar de 

referência e de proposição para esta outra e nova faceta da profissionalidade docente, 

assumindo o papel de mediação entre os saberes práticos e a necessária reflexão na e 

sobre a ação, na busca da modificação desses mesmos saberes docentes.  

Zabalza (2010) destaca algumas denominadas convicções difusas acerca da 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2891



docência que ajudam a compreender a importância das narrativas de professores num 

programa de rádio, explorando seus sentidos, pois  

a) a docência é um componente importante na formação dos alunos; 

 b) a docência tem características próprias de ensinar que são diferentes das ações 

de pesquisar, efetuar gestões etc;  

 c) a prática não é suficiente para um bom ensino, tendo que ser acompanhada de  

formação e de revisão(reflexão); 

 d) a docência, como qualquer outra profissão, supõe conhecimentos específicos, 

habilidades e atitudes próprias.  

 

Considerações finais 

Favorecendo alternativas de formação continuada aos docentes, pelas suas 

próprias vozes, o Programa Conversa de professor abre, pois um espaço de trabalho de 

qualidade que instiga os docentes a pensar a sua prática, e refletir sobre a mesma, num 

movimento que supõe a construção de conhecimentos específicos para o 

aperfeiçoamento do ato docente. É um caminho para que a questão docente, citada por 

Zabalza(2010), não obstrua a qualidade de ensino necessária e que, segundo Vieira 

(2009b) a ação docente seja redimensionada em seus aspectos criativos, críticos e 

ajustada por teorizações (advindas das indagações e das reflexões) das experiências 

efetuadas e narradas.  

Cabe elucidar a importância da reflexão como um exercício de desocultação do 

familiar, encrustado num cotidiano que deve ser permanentemente problematizado a fim 

de possibilitar a urdidura de um saber-fazer mais sistemático, ordenado, com vistas á 

transformação e distanciando-se da mera reprodução de conhecimentos, posturas 

autoritárias e de visões restritivas da realidade em que se realiza o processo ensino-

aprendizagem. Uma reflexão, pois “ ( ) comprometida com a prática, problematizadora 

e emancipatória” (VIEIRA, 2009b, p.112) e com chances de se transformar a práxis em 

um processo formativo contínuo da docência, numa possível terceira via de formação 

em serviço e da ação qualificada.  

Assim, segundo Freire (1996, p. 41)  

“Toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, 

ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho 

gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e 

aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; implica, 

em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais.”,  
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Entendendo a “ boa prática” como modos de se organizar o ensino, arranjando 

devidamente os tempos, os espaços dos saberes acionados e dos sujeitos envolvidos 

tem-se um processo de ensinagem que visa o aprendizado do outro, igualmente sujeito 

num processo complementar (ensino-aprendizagem). Roldão (2009) destaca que é nessa 

organização de dispositivos do ensino que se propicia e se induz o próprio processo de 

aprendizagem e por isso, são processos que se complementam, se realimentam e se 

sustentam. O conteúdo dessas conversas de professor deve ser relativizado e sua leitura-

escuta deve ser feita como elementos teóricos deflagradores de uma possível “ boa 

prática” considerando que tal conceito não se constrói no âmbito da mera retórica. A 

boa prática requer contextualização e depende de um conjunto de fatores que não são 

uniformes nem passíveis de generalização. Elementos como recursos disponíveis, 

pessoalidade do professor, arranjos organizacionais, perspectivas temporais e espaciais 

e outros mais são limitadores ou facilitadores de uma boa prática que será sempre 

especifica.Por isso, o sentido pessoal das conversas permeando a profissionalidade dos 

docentes. 

Trata-se das singularidades das práticas, advindas de pluralidades e continuidades 

dos processos pedagógicos pela história e percurso profissional de cada professor, pelas 

experiências prévias e pelas suas próprias motivações. É este aspecto que pode 

comportar um elemento diferenciador entre as instituições que estão sob uma política 

uniformizadora, construindo uma Pedagogia que garanta a identidade de cada escola, 

numa crescente busca de autonomia via práxis (ação-reflexão) docente, ao invés de se 

adotar uma Pedagogia de cunho tecnicista, acrítica e fincada em modelos operacionais 

alhures ás realidades locais. 

 São pois as interações e interdependências entre professores num movimento de 

trabalho com carácter colaborativo e de compartilhamento de experiências em que o 

processo de enino-aprendizagem se sustenta por mecanismos de regulação meta-

cognitivos e meta-avaliativos. É a rádio ajudando uma Pedagogia que se resvala para a 

autonomia, dos sujeitos que a usam, criam e a recriam continuamente em seu cotidiano 

académico. 
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RESUMO: O conceito de fração é considerado fundamental na aprendizagem matemática, 

bem como uma das bases para a aprendizagem da álgebra. Todavia, este é um conceito 

reconhecidamente complexo e, consequentemente, de difícil aprendizagem. A investigação 

tem revelado que os próprios professores consideram difícil o ensino do conceito de fração. 

Conscientes de que o conceito de fração se reveste de especial importância para a 

aprendizagem matemática dos alunos ao longo de todos os ciclos e de que é no 1.º ciclo do 

ensino básico que os alunos têm o primeiro contacto formal com as frações, importa 

perceber que conhecimentos têm os professores deste ciclo de ensino sobre o conceito de 

fração e os significados de fração. Para tal, entrevistaram-se trinta professores do 1.º ciclo 

do ensino básico. Esta investigação procura responder às questões: 1) Que conhecimentos 

têm os professores sobre o conceito de fração? 2) Que conhecimentos têm sobre alguns dos 

significados de fração, nomeadamente os significados quociente, parte-todo e operador? Os 

dados vêm sugerindo que o conceito de fração que os professores possuem tende a ser 

limitada, sendo que este conceito é reduzindo aos significados parte-todo e operador. O 

significado quociente é desconhecido da maioria dos professores entrevistados. 

 

 

Ensinar frações no 1.º ciclo do ensino básico 

O conceito de fração constitui-se como um aspecto fundamental para o sucesso da 

aprendizagem matemática futura das crianças. Porém, este é um conceito 

reconhecidamente complexo (ver Behr et al., 1983; Kerslake, 1986; Nunes et al., 2004) 

e, consequentemente, considerado difícil por parte dos alunos.  

O primeiro contacto formal com o conceito de número racional acontece no 1.º 

ciclo do ensino básico. Assim sendo, importa perceber qual o conceito de fração que os 

professores deste ciclo possuem e como o abordam nas aulas. Neste artigo o número 

racional é entendido como todo o número 
b

a  em que a  e b  são números inteiros, sendo 

0b , dado que as orientações curriculares para o 1.º ciclo contemplam somente os 

números racionais não negativos. Contudo, a abordagem destes números deve 

contemplar as representações decimal e fraccionária. A análise conduzida centra-se 

apenas na representação fraccionária. 
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Interpretações de frações 

Nunes, Bryant, Pretzlik, Wade, Evans e Bell (2004) apresentaram uma 

classificação de diferentes interpretações de fração baseada no significado que os 

valores utilizados na representação numérica da fração assumem em cada situação. Os 

autores distinguem as situações quociente, parte-todo operador e quantidades intensivas. 

Na interpretação parte-todo o denominador representa o número de partes em que o 

todo é dividido e o numerador indica o número dessas partes que são retiradas. Na 

interpretação operador, o denominador representa o número de grupos iguais em que o 

conjunto de elementos foi dividido e o numerador representa o número desses grupos 

que lhe foram retirados. Na interpretação quociente, o denominador representa o 

número de recipientes e o numerador representa o número de itens a dividir pelos 

recipientes. Neste tipo de situações, a fração também representa a parte de item que 

cabe a cada recipiente. Que conhecimentos têm os professores sobre os diferentes tipos 

de interpretação de frações? Que interpretações de fração utilizam para introduzir o 

conceito de fração? 

 

As frações no Programa de Matemática 

A nova abordagem dos números racionais prevista no Programa de Matemática 

para o Ensino Básico (DGIDC, 2007) exige do professor conhecimentos matemáticos e 

didácticos que podem ser considerados inovadores, se comparados com os 

conhecimentos necessários para implementar o programa oficial até então em vigor. 

Desejavelmente, o professor do 1.º ciclo deve dominar aspectos essenciais como 

ordenação, equivalência e representação de frações, bem como os diferentes 

significados de fração. Vários autores sustentam esta ideia quando sublinham a 

importância de representar e operar com frações em todas os significados, com vista a 

desenvolver um completo conceito de número racional (Behr et al., 1983; Nunes et al., 

2004; Streefland, 1991). 

De acordo com o Programa de Matemática para o 1.º ciclo do ensino básico 

(DGIDC, 2007), os significados quociente, parte-todo e operador deverão ser abordados 

na sala de aula. Contudo, este documento não apresenta orientações sobre a sequência a 

adoptar aquando da sua implementação, apesar de apresentar exemplos de concretização 

em cada uma das interpretações, ainda que de forma parca. Neste contexto, o professor 
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facilmente fica com informação insuficiente sobre como explorar a diversidade de 

significados. Assim, torna-se importante perceber que conhecimentos têm os 

professores do 1.º ciclo sobre o conceito de fração e sobre as diferentes interpretações 

de fração. 

 

Conhecimento matemático e didáctico do professor 

Para proporcionar uma aprendizagem matemática significativa, os professores 

necessitam possuir não só um sólido conhecimento matemático (Connell, 2009), mas 

também conhecimento didáctico, isto é, conhecimento que permita utilizar com sucesso 

o conhecimento matemático no processo de ensino (Ball, Lubienski & Mewborn, 2001). 

De acordo com Ball, Hill e Bass (2005), o professor necessita dominar o 

conhecimento matemático numa perspectiva de ensino (mathematical knowledge for 

teaching). Estudos centrados no conhecimento dos professores sobre os números 

racionais sugerem que estes têm pouco sucesso e são menos confiantes no domínio dos 

números racionais do que no domínio dos números naturais (Ball, Lubienski & 

Mewborn, 2001). Contudo, pouco se sabe sobre a realidade portuguesa relativamente a 

estes aspetos. 

 

Conhecimento dos professores sobre frações  

Estudos centrados no conhecimento dos professores acerca dos números racionais 

sugerem que os professores têm dificuldades com o conceito de fração. Post, 

Wachsmuth, Lesh e Behr (1985) aplicaram um inquérito a 167 professores do ensino 

elementar (4.º-6.º anos). O inquérito incluía itens relacionados com os números 

racionais. Entre 10% e 25% dos professores não responderam correctamente a questões 

de cálculo com frações que os autores da investigação consideraram ser de um nível 

básico. Aproximadamente 40% dos professores não ordenaram correctamente um 

conjunto dado de frações (5/8, 3/10, 3/5, 1/4, 2/4, 1/2). Um número significativo de 

professores (20-30%) não respondeu correctamente a mais de metade do inquérito. 

Também Tirosh, Fischbein, Graeber and Wilson (1999), que aplicaram um questionário 

a 147 futuros professores do ensino elementar com o objectivo de analisar os seus 

conhecimentos sobre os números racionais, argumentam que o conhecimento 

matemático dos professores foi considerado rígido e segmentado. Os resultados também 
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sugeriram que os professores tendem a aplicar os conhecimentos que possuem acerca 

dos números naturais ao conjunto dos números racionais. 

Em Portugal, Alves e Gomes (2009) entrevistaram quatro professores do 1.º ciclo 

do ensino básico com o objectivo de analisar o seu conhecimento e concepções 

relativamente ao ensino e aprendizagem dos números decimais. Os resultados sugeriram 

que os professores têm dificuldades semelhantes às dificuldades sentidas pelos alunos. 

Mais especificamente, os resultados sugeriram que os professores não possuem um 

conhecimento profundo sobre o conceito de número decimal e têm dificuldades em 

apresentar uma definição aceitável deste conceito. Os resultados sugeriram também que 

os professores têm dificuldade em reconhecer o conjunto dos números decimais como 

um conjunto denso.  

Contudo, pouca investigação tem sido feita centrada no conhecimento dos 

professores sobre o conceito de fração e os diferentes significados deste conceito. Dado 

o contexto português de aplicação de um novo programa de matemática, torna-se 

importante conhecer melhor a nossa realidade no que ao conhecimento dos nossos 

professores diz respeito. Neste sentido, tendo em conta as novas orientações 

curriculares, importa perceber: 1) Que conhecimentos têm os professores sobre o 

conceito fração? 2) Que conhecimentos têm sobre os significados quociente, parte-todo 

e operador de fração?  

 

Metodologia 

Foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas e individuais com a duração 

aproximada de trinta minutos a trinta e cinco professores do 1.º ciclo, do distrito de 

Braga, em que o Programa de Matemática para o ensino básico homologado em 2007 

estava em funcionamento experimental. Para garantir alguma diversidade da amostra, 

selecionaram-se professores com diferente tempo de serviço, diversidade na frequência 

de formação contínua em Matemática, e diversidade nos anos de escolaridade que 

lecionam. 

O guião das entrevistas era constituído por dois grupos de questões: um grupo 

focado no conceito de fração e outro grupo focado nas interpretações de fração. As 

interpretações de frações abordadas foram quociente, parte-todo e operador, uma vez 

que estas são as interpretações sugeridas no Programa de Matemática (DGIDC, 2007) 
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para serem trabalhadas no 1.º ciclo do ensino básico. As questões foram apresentadas 

aos professores utilizando diferentes tipos de representação – verbal, simbólica e 

pictórica.  

Neste artigo são discutidos os resultados obtidos em duas questões sobre o 

conceito de fração e em duas questões sobre as interpretações de fração (ver Tabela 1). 

Tabela 1 – Questões da entrevista analisadas no presente artigo 

 Questões 

Conceito de fração 

Como definiria o conceito de fração? 

Quantas frações existem entre 0 e 1? Porque é que acha isso? 

Interpretações de 

frações 

 
  Que interpretações de fração conhece? 

 

Foi feita uma gravação digital em formato áudio e a entrevistadora preencheu 

grelhas de notas individuais. Cada entrevistado tinha uma folha de papel para utilizar se 

necessário.  

 

Resultados 

O conceito de fração 

Na primeira questão foi pedido aos professores que definissem o conceito de 

fração. Neste artigo consideramos o número racional como o número 
b

a  em que 0b  e 

a e b são inteiros. Assim, 10% das respostas foram consideradas correctas; 63.3% dos 

professores apresentaram a resposta: “a fração representa uma divisão” que foi 

considerada incompleta; 26.7% dos professores apresentaram a reposta “a fração é uma 

parte de um todo” que também foi considerada incompleta.  

Apenas 36.7% dos professores responderam correctamente à questão “Quantas 

frações existem entre 0 e 1?”; 10% dos professores afirmaram que não existe nenhuma 

fração entre 0 e 1 “porque é impossível dividir o zero”; 46.7% dos professores 

a) b) c) 

d) e) 

Que figura(s) representa(m) a fração 
4

3
 ? 
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afirmaram que “existe um número finito de frações entre 0 e 1”; 10% afirmaram que 

“existe apenas a fração 1/1” e 3.3% acreditam que “existe apenas uma fração: 1/0”; 10% 

dos professores afirmaram que existem dez frações (dois professores apresentaram as 

frações “1/1, 1/2 … 1/10” e um professor apresentou as frações “0/1, 0/2 … 0/10”). 

Quatro professores afirmaram que existem 9 frações, 2 dos professores consideraram 

que essas frações são “1/2, 1/3, …, 1/10” e outros 2 professores consideraram que essas 

frações são “0.1, 0.2, … 0.9”; 6.7% dos professores disseram não saber responder à 

questão. Os professores participantes neste estudo parecem possuir um conceito 

limitado de fração que facilmente pode comprometer a aprendizagem do conceito de 

fração por parte dos alunos. Neste estudo foram identificadas ainda dificuldades dos 

professores com as interpretações de fração, outro aspeto relevante no ensino de frações. 

 

Interpretações de fração 

Relativamente à questão “Que tipos de interpretações de fração conhece?”, 76.7% 

dos professores tentou apresentar uma definição do conceito parecendo ignorar a 

existência de diferentes interpretações do conceito de fração; 13.3% dos professores 

apenas apresentou alguns exemplos do frações. Dois destes professores referiram que 

para introduzir o conceito de fração (1/2, 1/3, 1/4, 1/5) utilizariam um bolo dividido em 

partes iguais. Outro professor referiu a “décima, a centésima e a milésima” 

estabelecendo uma associação entre as frações e a representação decimal; e 6.7% dos 

professores não apresentaram nenhuma resposta. Estes resultados sugerem que os 

professores não estão familiarizados com as diferentes interpretações do conceito de 

fração, apesar de o novo Programa de Matemática para o ensino básico para o 1.º ciclo 

incluir as interpretações quociente, parte-todo e operador. 

A Tabela 2 apresenta a percentagem de respostas correctas a uma questão 

envolvendo a representação pictórica de 3/4 em diferentes interpretações de fração. 

 
Tabela 2 – Percentagem de respostas correctas a uma questão envolvendo diferentes representações da 

fração 3/4. 

Respostas 
a)             b)              c)             d)             e) 

Percentagem de 
respostas correctas 

100%      23.3%      13.3%       100%       80% 
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Os resultados apresentados na Tabela 2 sugerem que os professores possuem um 

fraco conhecimento sobre a interpretação quociente do conceito de fração. Apenas 

13.3% seleccionaram a representação pictórica de 3/4 na interpretação quociente, na 

qual se considera que três itens são partilhados por quatro crianças. 

Os resultados sugerem também que os professores não têm qualquer dificuldade 

em identificar a representação pictórica de 3/4 quando está envolvida a interpretação 

parte-todo, o que contrasta com as dificuldades em identificar 3/4 na interpretação 

operador e mais ainda na interpretação quociente. 

Aquando da justificação das suas opções, os professores referiram não seleccionar 

a opção relativa à interpretação quociente por não estarem familiarizados com a 

representação de uma fração envolvendo duas variáveis de natureza diferente (crianças 

e rectângulos). Para estes professores na representação de uma fração estão sempre 

envolvidos itens das mesma natureza, como é sugerido pela interpretação parte-todo. De 

acordo com as justificações apresentadas pelos professores, as suas opções de respostas 

estão relacionadas com o facto de a interpretação parte-todo ser frequentemente a mais 

utilizada na sala de aula. 

 

Discussão e conclusões 

Os participantes deste estudo parecem possuir um conceito de fração limitado. Os 

professores revelaram muitas dificuldades em reconhecer o conjunto dos números 

racionais como um conjunto denso. Estes resultados convergem com o estudo de Alves 

e Gomes (2009), quando entrevistaram quatro professores do 1.º ciclo do ensino básico. 

Tais dificuldades potenciam uma aprendizagem limitada do conceito de número 

racional por parte dos alunos. 

O estudo aqui apresentado sugere que os mesmos professores têm dificuldade em 

reconhecer diferentes interpretações de fração. Ainda que alguns professores sejam 

capazes de utilizar na prática diferentes interpretações de fração, estes parecem não 

reconhecer, do ponto de vista teórico, as diferentes interpretações possíveis. A um nível 

prático, as formas de abordagem que utilizaram revelam-se aparentemente limitadas, 

dado que estes professores identificaram, nas suas práticas de ensino, apenas as 

interpretações parte-todo e operador, desconhecendo largamente a interpretação 
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quociente. No entanto, o Programa de Matemática homologado em 2007 apresenta 

diferentes interpretações de fração (quociente, parte-todo e operador) a explorar na sala 

de aula. Natural e desejavelmente, os professores deveriam reconhecê-las e dominá-las, 

estão que não se verifica no estudo que aqui descrevemos. Efectivamente, possuir um 

conceito completo de fração implica, nomeadamente, saber representar e operar com 

frações em diferentes interpretações (Behr et al., 1983; Nunes et al., 2004). 

As dificuldades dos professores com o conceito matemático comprometem, 

naturalmente, a aprendizagem deste conceito por parte dos alunos (Connell, 2009; Ball, 

Hill & Bass, 2005). Estes resultados revelam a existência de dificuldades com o 

conceito de número racional. Mais investigação é necessária para uma caracterização 

vasta e aprofundada do ensino das frações, com vista a ultrapassar eventuais 

dificuldades conceptuais e pedagógicas dos professores. 
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RESUMO: O processo de ensino-aprendizagem a distância tem ganhado grande espaço de 

discussão no cenário social e acadêmico. O Ministério da Educação criou em 2005 o 

Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) a partir do estabelecimento de parcerias 

com as Instituições de Ensino Superior do país, para atender a demanda de expansão e 

interiorização do ensino superior e de cursos de formação de professores. O estudo 

apresentado é parte de uma pesquisa desenvolvida em um curso de licenciatura realizado 

pela parceria entre UAB e Universidade Federal de Goiás, no Brasil. Participam do estudo 

os discentes e os docentes do curso em questão, abrangendo os professores-formadores e os 

tutores a distância. Nosso objetivo é identificar o perfil dos alunos que buscam essa 

formação e os significados por eles produzidos, sobre esse contexto educativo, a partir da 

aplicação de um questionário sóciodemográfico. A fundamentação teórica articula a 

Psicologia histórico-cultural, numa perspectiva dialógica, com uma abordagem teórico-

metodológica qualitativa. Além da caracterização dos discentes da EaD no ensino superior, 

os resultados apontam indicadores sobre o que pensam a respeito da modalidade de ensino 

a distância, como avaliam suas experiências de aprendizagem, a qualidade do ensino, 

perspectivas, demandas, fragilidades e impactos para a formação de professores.   

 

 

Introdução 

Um novo paradigma educacional tem sido promovido pela emergência do 

processo de desenvolvimento e ampliação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, que impõe um marco de distinção e discussão entre o ensino e as 

aprendizagens convencionais. Vemos a exigência de mudanças de concepções e atitudes 

pedagógicas refletidas na formação não apenas do educando, mas também do educador 

e demais instâncias formadoras. Tal realidade se constitui e é constituída por férteis 

espaços de pesquisa, necessários para a compreensão do complexo aparato que envolve 

esse ambiente educacional, de formação profissional e também humana. Nesse 

contexto, pesquisas têm buscado compreender o sistema, a gestão, a infraestrutura, a 

legislação, a formação do professor educador, suas competências e concepções sobre o 

ensino à distância, assim como também importa identificar quem são os alunos 

interessados nesse ensino, suas concepções, expectativas e objetivos de aprendizagem. 
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Temos assim, que a modalidade da Educação a Distância, baseada nas Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação, particularmente sob o apoio da internet, 

tem se expandido de modo considerável nas últimas décadas, com vistas a atender às 

demandas educacionais geradas pelos contextos socioculturais, políticos e econômicos. 

Um censo realizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância aponta que em 

2008 cerca de 2,6 milhões de alunos utilizaram essa modalidade, em todos os níveis 

educacionais (ABED, 2010). Esse estudo ainda demonstra que 31,5% dos cursos 

oferecidos na EAD são voltados para a formação de professores, representando o maior 

grupo.  

A UAB foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2005, configurando-se 

em um programa de Educação a Distância. Seu objetivo principal é formar professores 

para atuar na educação básica e, ao mesmo tempo, contribuir com a expansão e 

interiorização da oferta de cursos e programas de Educação Superior no país. A 

estimativa do MEC foi alcançar em 2010 a criação de mil polos de atendimento da UAB 

em todo território nacional e até 2013 atender 800 mil alunos por ano.  

O crescente desenvolvimento de cursos para formação de professores na 

modalidade a distância é favorecido pelo cenário contemporâneo, no qual tem ocorrido 

um investimento expressivo na formação docente, com vistas a atender a demanda de 

certificação e qualificação profissional de um grande número de profissionais brasileiros 

que atuam sem formação adequada (Santana, 2010). Um investimento motivado pelas 

exigências do mundo do trabalho e pelas políticas públicas elaboradas desde a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/1996 

(LDB/1996). A LDB/1996 faz novas cobranças de titulação e de desempenho ao 

professor, estimula agilidade dos processos formativos e propicia a criação de novas 

modalidades de cursos (Belloni, 2008; Sguissardi et al., 2004). 

Muitos estudiosos (Brzezinski, 2008; Freitas, 2007; Gatti, 2008; Marques & 

Pereira, 2002; Soares, 2006) têm desenvolvido pesquisas acerca da qualidade da 

formação obtida nos variados programas de formação docente que foram criados a partir 

da LDB/1996. Nesse cenário interessa-nos, em especial, compreender as especificidades 

da formação propiciada em cursos de licenciatura na modalidade à distância, estando 

nosso foco de interesse em pesquisa ligado aos significados presentes na formação 
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docente em tais cursos, destacando as características do seu corpo docente e discente e 

das práticas pedagógicas desenvolvidas.  

 

Fundamentação Teórica 

O estudo que apresentamos, sendo parte de um projeto maior, fundamenta-se na 

Psicologia histórico-cultural, articulado a uma perspectiva dialógica e à abordagem 

metodológica qualitativa. Ao buscar compreender o desenvolvimento profissional dos 

licenciandos, partimos dos estudos de Bruner (1997) e Vygotsky (2003) e concebemos 

que o processo de desenvolvimento humano se configura nas relações dialógicas entre 

os sujeitos e os contextos sócio-histórico-culturais, nas quais ocorrem processos de 

produção e negociação de significados, ao longo de toda a vida.  

Os significados são as interpretações que os sujeitos em interação fazem 

constantemente, a partir de conexões entre os símbolos de determinados contextos 

socioculturais, de situações relacionais e de suas próprias percepções. Nas relações 

dialógicas os sujeitos negociam as interpretações que fazem do mundo e de si próprios, 

ou seja, as negociações referem-se ao estabelecimento de combinações numa mútua 

partilha de pressupostos e convicções sobre como a realidade é percebida (Bruner, 

1998). Esse movimento gera significações que orientam as interpretações que as pessoas 

fazem de suas ações, do outro e da realidade social.  

Como em qualquer contexto educativo, também no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) ocorrem diferentes relações dialógicas dos alunos entre si e destes 

com os professores, levando a uma intensa produção de significados sobre si mesmos e 

o processo de ensinar e de aprender. Assim, acreditamos que o espaço de formação 

docente propiciado na EAD, no qual são produzidos e negociados diferentes 

significados, pode favorecer modos de desenvolvimento dos sujeitos e é pelo interesse 

científico nesse desenvolvimento que se torna relevante evidenciar e compreender as 

características do contexto de formação docente na EAD, com vistas a produzir 

conhecimentos que contribuam com o entendimento acerca das possibilidades que tais 

cursos de licenciatura geram para o desenvolvimento profissional dos sujeitos.  
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Método 

O estudo empírico foi desenvolvido no contexto de um curso de Licenciatura, na 

modalidade à distância, oferecido por uma parceria entre a UAB e a Universidade 

Federal de Goiás, no Brasil. Por se tratar de um estudo envolvendo seres humanos 

destacamos que o projeto de pesquisa em questão foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás.  

Os procedimentos de coleta de dados aconteceram no ambiente virtual de 

aprendizagem do curso, no laboratório de educação a distância de uma unidade da UFG 

e nos polos da UAB/UFG.  

 

Objetivos 

Como dissemos anteriormente, sendo parte de um projeto maior, nosso objetivo 

nesse trabalho foi identificar o perfil dos alunos que buscam essa formação e os 

significados por eles produzidos, sobre esse contexto educativo, a partir da aplicação de 

um questionário sóciodemográfico. 

 

Amostra 

Os 34 alunos matriculados no curso, cuja turma estudada foi formada em 2010, 

foram convidados a participarem do estudo inscrevendo-se voluntariamente após o 

convite. A amostra consistiu no total de 25 alunos do referido curso de licenciatura, 

representando, portanto, 73% dos alunos matriculados. 

 

Instrumentos 

Questionário aplicado no ambiente virtual de aprendizagem (AVA).  

 

Procedimentos 

A seleção dos procedimentos foi inspirada na concepção de que uma abordagem 

qualitativa tem se caracterizado pela utilização de procedimentos variados, com vistas a 

prover diferentes indicadores sobre o objeto de estudo (Denzin & Lincoln, 2006; Ludke 

& André, 1986; Pimenta, Ghedin & Franco, 2006), favorecendo a compreensão do 

assunto pesquisado e a construção de conhecimentos. Assim, os procedimentos 

desenvolvidos na pesquisa foram: (a) Questionário; (b) Entrevistas qualitativas. Para 
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essa apresentação de trabalho realizamos a seleção e pré-análise de alguns dados do 

questionário aplicado especificamente aos discentes.  

Nosso objetivo com o questionário foi a caracterização dos discentes e a 

identificação dos significados que atribuem à formação profissional propiciada no curso 

de licenciatura a distância. O instrumento teve caráter exploratório, sem intenção de 

validação. Foi elaborado com questões fechadas e abertas e postado no AVA, sendo os 

discentes convidados a responder. Somente os pesquisadores tiveram acesso à 

identidade dos participantes desse procedimento na Plataforma Moodle.  

Assim, foi realizada uma análise quantitativa simples das questões fechadas, uma 

análise temática das questões abertas (González Rey, 2005; Denzin & Lincoln, 2006) 

resultando na elaboração de categorias apresentadas na seção a seguir. 

 

Resultados 

Para o conhecimento das principais características dos alunos e de alguns dos 

significados sobre o processo de formação por eles produzidos no curso de licenciatura 

à distância, os resultados obtidos são apresentados em cinco categorias. 

 

Perfil discente 

Os discentes desse curso de licenciatura, na modalidade à distância, divide-se em 

dois grupos de idades principais, um representado por pessoas entre 26 e 35 anos (48%) 

e outro, com mais de 35 anos (48%). Do total de alunos, 56% são do sexo masculino, 

sendo que 64%, entre homens e mulheres, são casados, 72% têm pelo menos um filho e 

68% trabalham o período integral, enquanto 24% trabalha apenas um período ou não 

trabalha. Outro dado relevante mostrado no questionário refere-se ao percentual de 

alunos que residem distantes do polo, 30%. 

Sobre o histórico escolar dos alunos, o instrumento revelou que 72% concluíram o 

ensino médio em escolas da rede pública, 76% o fizeram em curso regular, sendo que 

84% concluíram o ensino médio antes de 2005 e 40% dos discentes já possuíam um 

curso superior concluído, quando iniciou o curso a distância.  
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Dedicação ao curso 

O tempo de acesso, dedicação e organização do estudo foi outro elemento 

investigado. Os dados indicaram que 80% dos alunos acessam a internet diariamente, 

sendo que 100% possuem computador em casa e 88% com acesso à internet. 88% dos 

alunos informaram fazer como principal uso da internet, a EAD, sendo que apenas 12% 

responderam fazer como principal uso, o acesso às redes sociais, fofocas e notícias e 

salas de bate papo.  

As análises apontaram uma contradição interessante e assustadora entre a 

frequência de acesso à internet e o tempo dedicado ao curso semanalmente. 4% 

responderam não dedicar nenhuma hora para o estudo, 32% dedica de 1 a 6 horas, 

enquanto 28%, de 6 a 12 horas. Levantando uma hipótese para o estudo diário podemos 

inferir que 64% dos alunos estudam menos de 2 horas por dia. E ainda, do total de 

alunos participantes 24% dedicam de 12 a 24 horas e 8% dedicam mais de 24 horas 

semanais. Com isso, tem-se que apenas 31% dos alunos dedicam pelo menos 2 horas 

diárias para estudo. 

Tais dados refletem as crenças dos discentes sobre o tempo semanal, julgado 

como suficiente para o bom desempenho no curso. Assim, 4% considerou que a carga 

horária de 1 a 6 horas semanal é suficiente para ter um bom desempenho no curso, 36% 

acreditam que de 6 a 12 horas sejam suficientes e 16% responderam serem suficientes 

de 12 a 24 horas semanais. Apenas 40% dos respondentes acreditam serem necessários 

mais de 24 horas semanais para o bom desempenho no curso. Portanto, verificamos que 

os 80% dos alunos que acessam a internet diariamente, embora tenham respondido que 

o fazem para consultar o ambiente virtual de aprendizagem, parece não o fazer para fins 

de estudo. 

As expectativas de 52% dos alunos com relação ao término do curso compreende 

o desejo de que esse possa lhes trazer uma boa formação, competências pedagógica e 

didática, 16% estão motivados a concluir o curso para obterem um diploma de curso 

superior, 12% buscam uma formação que abranja conhecimentos sobre cultura geral e 

apenas 8% se interessam por uma formação teórica almejando o engajamento em 

pesquisas. 

As respostas dos alunos, oriundas das questões abertas nos ajudam a compreender 

melhor quais são as expectativas profissionais e pessoais, em relação à conclusão do 
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curso. Sem dúvida, um aspecto muito valorizado é a questão da remuneração e da 

garantia de espaço no mercado de trabalho, aliados à qualidade do ensino: “Bom, acho 

que é ganhar uma boa grana enquanto ensino com dedicação aos alunos”; “(...) terei 

uma aceitação melhor no mercado de trabalho, principalmente na minha profissão, 

acredito que vou dedicar-me à educação também, (...)”; “Melhor condição de trabalho. 

Aumento da remuneração”. Mais uma vez, a função de professor aparece atrelada à 

garantia de mercado de trabalho, tendo em vista a demanda da área específica de ensino: 

“sabemos que há uma falta de professores na área (...), sendo assim acredito que as 

possibilidades de atuar como professora é certa”. Narrativas sobre a qualidade da 

formação e o reconhecimento profissional também foram identificadas: “espero 

conseguir ao final do curso dominar o conhecimento da área e como aplicá-lo”. A 

preocupação com a estabilidade no emprego foi expressiva para o interesse dos alunos 

por concursos públicos, condicionando esse desejo à importância da formação 

continuada: “Espero ser uma boa profissional, bem qualificada, conseguir passar em 

um concurso e exercer a docência”; “Minhas expectativas são de ser um bom 

profissional, levando meu aprendizado e procurando buscar mais desafios estando 

sempre em busca de conhecimento, tanto para meu profissionalismo, quanto para me 

tornar uma pessoa reconhecida pelo meu trabalho e pela minha bagagem”.  

 

Percepções e concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem 

A esse respeito, a relação com os docentes foi o primeiro ponto analisado 

constatando-se que 16% dos participantes concebem a relação com os docentes de 

forma negativa, como nunca ou raramente constituindo-se como facilitadora de 

aprendizagem do conteúdo, 44% acredita que algumas vezes esse espaço facilita a 

aprendizagem e 40% atribuíram a isso, um aspecto positivo da aprendizagem, 

apontando como frequentemente ou quase sempre, facilitador da aprendizagem.  

Somente 8% dos discentes acreditam que a relação com os docentes do curso 

raramente favoreça trocas de informações e conhecimentos. Para 28% dos discentes, 

algumas vezes, essa favorece trocas, enquanto para 64%, frequentemente ou quase 

sempre, o espaço de interlocução com os docentes é indispensável ao processo 

educacional na modalidade à distância, sendo que para 68% dos alunos, existe diálogo 

sobre o conteúdo. Em contrapartida, 16% dos alunos não acreditam que a relação com 
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os docentes possa ser indispensável ao processo de formação nessa modalidade e 16% 

acreditam que isso algumas vezes seja indispensável. 

Sobre o conteúdo apresentado nas disciplinas, 76% acreditam que esse possa 

contribuir para a sua formação geral e profissional, 68% acham que o conteúdo pode 

ajudar a refletir, analisar e pensar a docência, assim como ajudar na compreensão dos 

conteúdos que terá que ensinar. Por outro lado, 12% dos alunos não considera que o 

conteúdo possa contribuir para a sua formação geral, 8% não acreditam que possam 

ajudar também na reflexão e análise da docência e 16% acham que o conteúdo 

apresentado possa contribuir para a compreensão do que precisam ensinar. 

As aulas presenciais foram consideradas, frequentemente ou quase sempre, 

necessárias para o desenvolvimento discente, por 64% dos participantes, sendo que 28% 

desses as consideram importantes algumas vezes e 8% raramente as reconhecem como 

necessárias. Em relação à carga horária destinada às aulas presenciais, os discentes 

manifestaram insatisfações e até sugeriram soluções “As aulas presenciais são ótimas, 

os alunos tem um ótimo desempenho, porém a carga horária é pouquíssima”; “Essas 

deveriam ocorrer com mais frequência, pois facilita a compreensão do conteúdo”; “As 

aulas presenciais poderiam ser quinzenais, ou nas férias, tendo uma semana de aulas 

intensivas, para melhor aproveitar o tempo de aprendizagem junto com os professores 

orientadores”. 

Mais uma vez, as respostas às questões abertas do questionário foram 

esclarecedoras e ilustrativas das queixas e fragilidades apontadas pelos discentes, que 

expressaram a necessidade de mais exemplos de resolução de exercícios nos encontros 

presenciais “Os professores formadores do curso deveriam repassar as atividades com 

maior facilidade e os professores orientadores resolver em sala de aula alguns 

exercícios, pra aumentar o nosso conhecimento”; “Os professores ou orientadores 

devem resolver mais exercícios juntamente com os alunos. Devem passar exercícios, de 

forma mais fácil para a mais difícil, sempre os resolvendo com os alunos”.  

Sugeriram a produção de vídeos explicativos, reconhecendo a importância da 

mediação do professor para a compreensão do conteúdo, “Às vezes a comunicação, ou 

seja, a linguagem, não fica clara, se possível, os professores poderiam fazer filmagens 

explicando o conteúdo, para que os alunos possam entender melhor”. E relacionaram o 

elevado índice de desistência do curso a dois motivos principais: (a) o conteúdo 
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curricular “O reaproveitamento de uma grade já existente, prejudicou muito o curso, 

pois nem todos cursistas já são professores, motivo de elevadas desistências. Não teve 

preocupação curricular, uma grade diferenciada para o atual curso. A ideia de 

reaproveitar uma prática já realizada, não funcionou”; “Há uma preocupação 

exagerada em ensinar conteúdos não específicos para o Ensino Médio, se o curso é 

para professores do Ensino Médio, se perde tempo demais com conteúdos que estão 

fora dos livros didáticos (...); “A distância entre o conteúdo do ensino médio e da 

graduação é muito grande”; e (b) à dificuldade da modalidade à distância comparada 

ao ensino presencial “Estamos em um curso à distância e é licenciatura em (...), isso 

não é fácil”. Mas percebemos que os docentes procuram expor o conteúdo da melhor 

maneira possível, pois eles reconhecem que é bem diferente de um curso presencial”; 

“A educação à distância possui ainda muita dificuldade, principalmente pela falta do 

contato direto entre professor-aluno, por esse motivo acredito que o curso de 

licenciatura (...) é muito puxado devido à modalidade”.  

Queixas sobre o descompromisso de alguns docentes em sanar dúvidas dos 

discentes e as práticas punitivas implementadas para as atividades não realizadas 

também foram manifestadas, “(...) alguns professores, em sua grande maioria até este 

momento do curso, não se preocupam em dar um retorno às perguntas no fórum, 

sanando as dúvidas, se preocupam muito mais em penalizar os alunos no caso de não 

terem conseguido enviar a atividade no moodle do que propriamente saber por que não 

enviaram”. Concomitantes às essas queixas apareceram também manifestações de 

reconhecimento ao esforço de alguns professores para expor o conteúdo com 

compromisso e clareza, “Mas com certeza temos professores que se comportam de 

maneira atípica, diferente da maioria: retornam todas nossas dúvidas, dão apoio, se 

interessam em por saber quais são nossas dificuldades, ou seja, são 

PROFESSORES/EDUCADORES no sentido exato da palavra”. 

O material didático foi um último aspecto questionado pelos discentes, que 

manifestaram opiniões divergentes sobre o mesmo, “O nosso material didático é muito 

resumido. O material não é explicativo e repleto de erros”; “O conteúdo didático do 

nosso curso é muito bom! Vejo que nós, alunos, teremos uma bagagem satisfatória de 

conhecimento”. Quanto ao visual do ambiente virtual de aprendizagem, 64% 

responderam estarem satisfeitos com a configuração e organização do mesmo; 80% 
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considerou a navegação de fácil acesso, tendo sido reconhecido em um dos comentários, 

a inexperiência com as ferramentas do moodle, como um aspecto que dificulta a 

participação “Talvez a falta de prática é que deixa as ferramentas um pouco fora do 

lugar para interagir”.  

 

O processo avaliativo 

Na opinião de 44% discentes, o processo de avaliação, frequentemente ou quase 

sempre, contribui com a aprendizagem dos alunos sobre os conteúdos trabalhados, pois 

ocorre por meio de diferentes procedimentos, permite a discussão dos resultados e a 

compreensão dos erros e acertos; 32% dos alunos entendem que algumas vezes há 

contribuição, ao passo que 20% avaliam negativamente o processo avaliativo do curso. 

Ainda sobre a avaliação, 36% dos discentes consideram que essa contribui com a 

compreensão sobre o papel da avaliação no processo educativo utilizando-se diferentes 

instrumentos e existindo troca de informações entre docentes e alunos; 36% acreditam 

que isso aconteça algumas vezes e 24% discordam que a avaliação do curso tenha tais 

características.    

Pode-se inferir que o processo avaliativo do curso é ainda uma questão que divide 

opiniões entre os alunos “Demoramos receber as notas e nem sempre temos diálogos 

sobre o conteúdo avaliado”; “A forma de avaliação como está sendo feita é suficiente 

ao aprendizado. A nota composta pelas atividades realizadas no moodle e a avaliação 

presencial são satisfatórias”; “A avaliação do curso deveria ser mais flexível, pois o 

aluno busca o saber do conteúdo com ajuda reduzida dos professores”; “Para esse 

[curso] não há outra forma. Se há tem que se colocar em prática logo, pois estudar 

[essa área] ainda é complicado”; “A avaliação ainda é uma barreira que deve ser 

superada”. 

 

Interação e aprendizagem no ambiente virtual 

A respeito das interações estabelecidas entre docentes e alunos, 64% dos discentes 

responderam que essas, frequentemente ou quase sempre, são facilitadoras da 

aprendizagem na modalidade à distância, 28% acreditam que o tipo de interação 

estabelecida, algumas vezes, facilita a aprendizagem e 8% não concordam com os 

demais alunos. Sobre o distanciamento, espacial e temporal, outro aspecto levantado, 
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56% dos alunos acreditam que, algumas vezes, dificulta a aprendizagem, 28% 

atribuíram grande importância a esse aspecto respondendo que, frequentemente ou 

quase sempre, o distanciamento interfere e dificulta a aprendizagem. Por outro lado, 

16% dos alunos indicaram rara ou nenhuma implicação desse aspecto em seu processo 

de aprendizado.   

Enquanto 28% dos discentes acreditam que o distanciamento docente, 

frequentemente ou quase sempre, dificulta o aprendizado, 60% consideram que esse 

mesmo distanciamento promove, frequentemente ou quase sempre, comportamentos de 

independência e autonomia dos alunos, reconhecendo um aspecto positivo para o seu 

desenvolvimento. No entanto, 28% dos discentes acreditam que apenas algumas vezes o 

distanciamento docente promove o aparecimento de tais comportamentos. 

Um dos discentes apresentou um comentário importante sobre a relação entre o 

distanciamento e a qualidade da interação no ensino à distância. Segundo ele, “Com 

certeza a distância dificulta alguns processos sim, mas por outro lado, se o docente se 

mostra interessado sentimos que esta distância diminui bastante, ou seja, o grande 

impeditivo do curso não é a distância e sim a interação aluno-professor”.  

Não poderíamos deixar de salientar o reconhecimento dos alunos pelo trabalho 

mediador do tutor de polo, “Temos um tutor de polo que sempre está em contato 

avisando das atividades, encontros, notícia etc. (...) percebemos que estão preocupados 

com o nosso desenvolvimento”; “eles são muito compreensíveis e esforçados para 

ensinar”; “A grande chave do nosso curso foram os tutores, (...) muito mais que um 

tutor, criou forte laços de amizade e companheirismo, podíamos contar com ele para 

estudar a qualquer hora, mesmo fora de seu horário de trabalho ele nos atendia. O 

tutor [nome do tutor] é outro grande exemplo de professor”.  

Passando agora para as interações entre discentes, 48% responderam que, 

frequentemente ou quase sempre, a interação entre alunos facilita o aprendizado, 36% 

acreditam que algumas vezes isso aconteça e 16% atribui rara ou nenhuma importância 

às interações entre alunos.  

Quanto ao distanciamento espacial e temporal entre os colegas do curso, 44% 

consideram que raramente ou quase nunca isso possa dificultar a aprendizagem; 36% 

responderam que algumas vezes isso possa interferir no aprendizado e 20% acreditam 
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que, frequentemente ou quase sempre, o distanciamento entre os colegas dificulta a 

aprendizagem.  

Analisando os comentários redigidos pelos alunos percebemos que há opiniões 

oponentes. Aqueles que ressaltam e valorizam as interações entre os alunos como um 

diferencial para o processo de aprendizagem, com o estabelecimento de fortes laços 

afetivos e uma rede de apoio social “a distância (...) é o grande dificultador, mas os 

laços de amizade criados entre os colegas é o estímulo para continuarmos no curso e 

enfrentarmos as barreiras”; “Estamos sempre em contato dando força um para o 

outro, por sermos uma turma pequena criou-se um laço de amizade e respeito pelos 

colegas”. E, opondo-se a essa opinião, um depoimento anuncia dificuldades no 

estabelecimento de interações positivas entre os colegas, sendo tais dificuldades 

percebidas como resultantes de relações de exclusão social “A meu ver, o aluno tem que 

fazer por si, pois os colegas, principalmente aqueles do Estado de Goiás não estão nem 

aí pra aqueles de outros Estados”.   

 

Discussão e Conclusões 

Coerente com a perspectiva teórica que adotamos em nossos estudos, acreditamos 

que a formação e a profissão docente se constituem ao longo da trajetória de vida, 

profissional e pessoal, dos sujeitos. Nesse sentido, o foco de investigação sob os 

significados e as dinâmicas dos discentes no curso de formação superior parece-nos 

legítima.   

Ainda que não se tenha aqui a pretensão de esgotar uma discussão sobre os dados 

construídos, ou mesmo engessar ou torná-los generalizáveis a qualquer realidade da 

modalidade de ensino a distância, acreditamos que a caracterização do perfil discente no 

curso de formação inicial dessa instituição pode ser importante para a compreensão das 

especificidades e demandas dos contextos formativos. Assim, conhecer a quem se 

destina, a que veio, por que os alunos são atraídos por tal modalidade e como vivenciam 

tal experiência, confirma algumas previsões dos especialistas da educação e das 

políticas educacionais brasileiras, ao mesmo tempo em que desconstrói ou refuta outras. 

Por exemplo, a ideia de que a EaD, historicamente, enfatiza uma lógica de fornecimento 

de oportunidades de aprendizagem à distância a quem não as teriam por outros meios, 

na verdade, caminha dialética e paralelamente ao avanço do desenvolvimento 
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tecnológico, às transformações das relações sociais, às demandas e formas de 

organização do trabalho, o que legitima novos paradigmas e princípios para os sistemas 

educacionais e de formação profissional (Belloni, 2008).  

Nesse estudo, temos dados que apresentam a EaD não apenas atendendo a 

professores experientes, que trabalham em período de tempo integral e a quem se exige 

um diploma de curso superior. Embora esse pareça ser o quadro que contempla grande 

parte, vimos que 48% dos alunos do curso em questão são adultos jovens, entre 26 e 35 

anos de idade, 48% tem mais de 35 anos, e que 24% trabalham apenas um período ou 

não trabalham. Além disso, apenas 30% dos alunos residem distantes do polo, no 

entanto, ainda assim, os alunos optaram pela EaD e não, pela modalidade de ensino 

presencial. E mais, 40% já possuíam um curso de graduação concluído.  

Tais fatos são indícios de um movimento de mudança na cultura de formação e 

confirmam a afirmativa de Paul (1990, citado em Belloni, 2008) para quem os alunos da 

EaD são na maioria adultos entre 25 e 40 anos, que trabalham e estudam em tempo 

parcial, muitos estão voltando a estudar muito tempo após sua última experiência como 

aluno e frequentemente carregam memórias de experiências educacionais negativas.   

Analisando a categoria sobre tempo de dedicação ao estudo encontramos 

evidências de que o tempo de utilização da internet não corresponde, nem mesmo 

aproxima-se do tempo dedicado ao estudo, no ensino a distância. Como colocado por 

Coll et al (2010), isso se deve ao fato de que a internet, há tempos, deixou de ser 

simplesmente uma ferramenta de busca e transmissão de informações. A internet 

constitui um novo e complexo espaço de ação social, não apenas de aprendizado. Sendo 

essa constatação, um fato, o que nos preocupa são as crenças e concepções dos discentes 

sobre o tempo suficiente para se ter um estudo de qualidade. Crenças e concepções 

essas, que tem orientado práticas de estudo reveladoras de fragilidades e deficiências na 

formação. Como é possível um acadêmico ter um bom desempenho e uma boa 

formação estudando menos que 2 horas diárias ou apenas isso? 

Outro aspecto relevante para essa discussão diz respeito à valorização dos 

encontros presenciais, por parte dos discentes, que consideram insuficiente a carga 

horária destinada ao módulo presencial e avaliam como superior o nível de 

compreensão do conteúdo, quando as experiências de resolução de exercícios 

acontecem de modo presencial. Os alunos se queixam da densidade teórica apresentada 
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no material didático, tendo esse, poucos exemplos de exercícios, configurando a 

necessidade do que Soares (2006) chamou de construção permanente de um projeto 

pedagógico vivo, para a produção de novas atitudes pedagógicas no ensino a distância.  

O problema do índice de desistência no curso apareceu nas vozes dos alunos, que 

compreendem o fenômeno como uma resposta às questões que envolvem a 

complexidade e a profundidade do conteúdo curricular, problema denunciado por eles 

como sendo agravado por duas evidências (a) o tempo e disposição dedicada por alguns 

professores para sanarem dúvidas dos alunos, e (b) as dificuldades de enfrentamento 

dessas questões considerando-se o distanciamento físico, característico da modalidade a 

distância.    

Desse modo, o ensino a distancia nos impõe alguns desafios (alguns, comuns à 

modalidade presencial) como a preocupação com a preparação dos professores 

formadores, que exige o desenvolvimento de competências técnicas, teóricas e 

humanas. Sim, competências humanas, pois os discentes desse curso confirmaram a 

importância da promoção de relações interpessoais, tanto com os docentes, quanto entre 

os discentes, como favorecedoras (ou não) do processo de ensino-aprendizagem. Como 

bem colocado por Belloni (2008), “O primeiro grande desafio a ser enfrentado (...) 

refere-se, portanto, mais a questões de ordem socioafetiva do que propriamente a 

conteúdos ou métodos de cursos; mais a estratégias de contato e interação com os 

estudantes do que a sistemas de avaliação e de produção de materiais...” (p. 45). 

A noção de independência e autonomia no ensino a distância, muito discutido no 

debate atual, é percebida por 60% dos discentes como sendo um aspecto positivo, 

embora grande parte (56%) reconheça que o distanciamento espacial e temporal em 

relação aos docentes algumas vezes dificulte o aprendizado e a consequente produção 

do comportamento autônomo. Por outro lado, somente 20% dos discentes percebem que 

o distanciamento entre os colegas frequentemente dificulta o aprendizado, uma vez que 

a maior parte dos comentários mostram sinais de estabelecimento de laços afetivos e a 

construção de uma rede de apoio mútuo entre eles. 

Entretanto, cabe-nos mencionar como os estudiosos da EaD têm entendido essa 

questão da autonomia e independência, considerando que tais ideias vão de encontro aos 

dados da nossa pré-análise. Para Belloni (2008), muitos alunos encontram dificuldades 

para responder às exigências de autonomia em seu processo de aprendizagem, porque 
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implica na organização e gestão do tempo, no planejamento e autodireção da 

aprendizagem, além das dificuldades que envolvem as questões motivacionais, e ainda 

arriscamos dizer, de autoestima, muitas vezes relacionadas às deficiências de conteúdo 

na formação básica à qualidade das interações no AVA.  

Enfim, a pré-análise das questões levantadas no questionário aplicado aos 

discentes desse curso confirma a relevância de estudos que investiguem os perfis dos 

alunos da EaD, suas demandas e que permitam compreender as especificidades desse 

lócus de formação profissional e pessoal. Estudos que possam ainda, a partir dos 

apontamentos realçados pela voz e o olhar dos alunos, contribuir para uma avaliação 

contínua do sistema, por parte dos gestores, da equipe pedagógica e do próprio corpo 

discente, buscando-se, cada vez mais, alcançar a qualidade do ensino a distância e a 

formação de profissionais comprometidos com a educação contemporânea brasileira.   
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RESUMO: Los procesos formativos incluyen componentes teóricos y prácticos desde los 

que se pretende fomentar aquellos conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que están en la base del desempeño profesional. Tradicionalmente, la 

formación teórica se asimila al aprendizaje de las materias científico-culturales y 

psicopedagógicas que se desarrollan en las facultades de educación y la formación práctica 

al aprendizaje que se propicia a través de la fase del practicum. En este sentido, el 

practicum constituye uno de los dispositivos más valorados en el aprendizaje de la 

enseñanza en el que, tanto formadores como estudiantes, depositan grandes expectativas. 

Sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de investigación disponible, todavía seguimos 

sin conocer en profundidad cómo se desarrolla esta experiencia, cuáles son las 

responsabilidades que asumen los estudiantes y cómo ello incide en su proceso de 

aprendizaje profesional docente. El propósito de nuestro estudio pretende desvelar qué 

sucede durante la estancia en el practicum y, específicamente, identificar las tareas que 

desarrollan los estudiantes en el ámbito de la atención a la diversidad. Presentamos los 

resultados de una investigación realizada con los estudiantes de Primaria e Infantil, en las 

tres universidades de Galicia, en la que recogemos sus actuaciones en el ámbito de la 

tutoría y la orientación, así como las actividades que realizan para apoyar al alumnado que 

presenta algún tipo de dificultad. 

 

 

Introducción. 
El practicum  constituye un componente formativo a través del que se pretende 

que los estudiantes conozcan de forma directa la realidad de las aulas y los centros 

educativos, se acerquen a las experiencias de enseñanza de manera directa y puedan 

vivenciar las labores y tareas que desarrollan los profesores en su actuación cotidiana 

(González Sanmamed, 2001; González Sanmamed y Fuentes Abeledo, 2011; Zabalza, 

2006, 2011). Sin embargo, en el diseño de esta materia de los planes de estudio no 

siempre se contemplan ni se puede asegurar que los estudiantes en prácticas puedan 

tener acceso a las diversas dinámicas que se desarrollan en los centros y a las variadas 

actividades que los profesores tienen que afrontar en su desempeño profesional 

(Fuentes, 2009; Korthagen, Loughran y Russell, 2006; Nilson, y Driel, 2010). 

En los últimos años, se han incrementado las responsabilidades docentes y 

ampliado sus funciones (Darling-Hammond y Brandsford, 2005). Entre otras tareas, la 
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normativa ha adjudicado al profesorado la función de tutoría y orientación y en la 

perspectiva de una formación integral se ha puesto el acento no sólo en la transmisión 

de contenidos sino fundamentalmente en dar apoyo y promover el desarrollo emocional, 

afectivo, intelectual y cognitivo de todos y cada uno de los estudiantes cualquiera que 

sea su edad o situación personal y familiar (Darling-Hammond, 2001). En esta línea, la 

atención a la diversidad y la respuesta a las necesidades educativas especiales constituye 

una preocupación y un compromiso a nivel de centro y de aula, de manera que los 

docentes han de asumir sus principios y trabajar para el logro de una educación de 

calidad para todos haciendo posible una escuela inclusiva (Ainscow, 1999; Escudero, 

2006, 2007; Martínez, 2005; Verdugo y Parrilla, 2009; Wehmeyer, 2009). 

En el actual marco normativo, tanto a nivel nacional como autonómico, se 

explicita la importancia del desarrollo de funciones, por parte del profesorado, 

relacionadas con la tutoría y la orientación, así como con la atención a la diversidad. 

Así, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), en su Título 

Preliminar se contempla entre los principios en que se inspira el sistema educativo 

español: “La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que  propicie una educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores” (artículo 1.f). 

También en el Título III sobre el “Profesorado” y más en concreto en el Artículo 

91.C del Capítulo I, referido a las funciones del profesorado, se indica entre otras: “La 

tutoría de alumnos, la dirección y orientación de su aprendizaje, en colaboración con las 

familias”. 

Otro aspecto interesante a comentar, contemplado en la LOE en el apartado 2 de 

su artículo 102 referido a la Formación Permamente, es que: “Los programas de 

formación permanente, deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y 

métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas  específicas, así como todos 

aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la 

diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de  la enseñanza y el 

funcionamiento de los centros” 

Igualmente, en el artículo 121.2 se constata la importancia de contemplar en el 

Proyecto Educativo de centro aspectos que tengan en cuenta las características del 
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entorno social y cultural del centro, la forma de atención a la diversidad del alumnado y 

la acción tutorial. 

En lo que atañe a la atención a la diversidad. El artículo 4.3 de la LOE indica que 

“Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza  básica se garantice una educación 

común para los alumnos, se adoptará la atención a la diversidad como principio 

fundamental”. Asimismo, el artículo 19 sobre Principios pedagógicos, en su apartado 1, 

establece en el marco de la educación primaria, que esta etapa pondrá especial énfasis a 

la atención a la diversidad del alumnado, así como a su atención individualizada, a la 

prevención de dificultades de aprendizaje y a la puesta en práctica de mecanismos de 

refuerzo tan pronto se detecten esas dificultades.  

Por otra parte, a nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Decreto 

130/2007 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria, establece 

en su preámbulo que será de gran importancia la acción tutorial. Esta importancia se 

manifiesta en el artículo 14º (Tutoría), de la siguiente forma: 

1. Na educación primaria, cada grupo de alumnos e alumnas terá un titor 

ou titora. A súa actuación deberá coordinarse especialmente coa dos outros 

profesores e profesoras que incidan sobre o mesmo grupo de alumnos e 

alumnas, sen prexuízo da necesaria coordinación co equipo de profesoras e 

profesores de ciclo e etapa. 

2. Na educación primaria, a acción titorial orientará o proceso educativo 

individual e colectivo do alumnado, sen prexuízo das competencias e a 

necesaria coordinación, se é o caso, co Departamento de Orientación. 

3. A persoa titora manterá unha relación permanente coas familias do 

alumnado, atendendo á conciliación profesional e familiar, teraas 

informadas sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio-educativa 

dos seus fillos/as e escoitaraas naquelas decisión que afecten a orientación 

académica e profesional dos seus fillos/as, sen prexuízo, se é o caso, das 

competencias do Departamento de Orientación. 

 

En lo que respecta a la atención a la diversidad, el artículo 15º establece los 

aspectos en los que el profesorado debe centrarse, como por ejemplo, atención a 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, detección temprana de 

necesidades de aprendizaje, realización de adaptaciones curriculares, medidas de 

refuerzo educativo, etc. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la etapa de la Educación infantil, el Decreto 

330/2009, del 4 de junio, por el que se establece el currículo de la educación infantil en 

la Comunidad Autónoma de Galicia, recoge en su artículo 10º elementos que regulan la 
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acción tutorial y en su artículo 8 (apartado 2.b) se establecen los elementos de 

concreción en el marco del proyecto educativo, entre los cuales se deben tener en cuenta 

aspectos relacionados con la atención a la diversidad. 

También es preciso indicar que en el artículo 9º.3 sobre programaciones 

didácticas se deben incluir medidas de atención a la diversidad. Dichas medidas se 

amplían y se concretan en el Capítulo IV (artículo 15º, medidas de atención a la 

diversidad), donde se señala la necesidad de basarse en principios inclusivos, 

integradores y no discrimitatorios. También la importancia de que todo el personal del 

centro educativo se adapte a las características personales, necesidades, intereses y 

estilo cognitivo de los niños/as. 

 

Objetivos 

La investigación en la que se enmarcan los resultados que presentamos en esta 

comunicación, tiene como objetivo identificar las tareas que los futuros profesores en 

formación inicial realizan en los centros escolares de prácticas a través de interrogar a 

estos universitarios sobre la realización de las mismas. En concreto, los resultados que 

ofrecemos en este texto se centran en aquellos ítems en los que pretendimos identificar 

en qué medida los estudiantes participan en acciones ligadas a la atención a la 

diversidad, y a actividades en relación con el rol tutorial de los docentes.  

 

Método 

La investigación que presentamos ha sido realizada a partir de otros dos estudios 

previos en los que, en distintos períodos históricos, se han tratado de identificar las 

tareas que los estudiantes realizaban durante el periodo del Practicum en su estancia en 

los centros educativos. El primero de los estudios, González Sanmamed (1994, 1995), 

se realizó en las tres universidades gallegas con los estudiantes que cursaban Magisterio 

en el curso 1991-92 y, por tanto, con un plan de estudios todavía anterior a la gran 

reforma de la formación del profesorado en España que tuvo lugar tras la implantación 

de la Ley Orgánica General de Ordenación del Sistema Educativo. El segundo de los 

estudios se desarrolló en el curso 2004-05, y al amparo de un proyecto de investigación 

financiado por la Xunta de Galicia, se replicó la investigación anteriormente citada y se 
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recogieron los datos nuevamente en Galicia en las siete especialidades vigentes en ese 

momento (González Sanmamed, Fuentes Abeledo, Raposo, 2006). 

El cuestionario elaborado inicialmente para la primera de las investigaciones 

citadas (González Sanmamed, 1994, 1995), se ha tomado como base para los siguientes 

estudios. El cuestionario inicial constaba de 34 items que reseñaban otras tantas tareas 

docentes (González Sanmamed, 1994, 1995) y el cuestionario que hemos aplicado en el 

estudio actual está compuesto por 57 items explicitando cada uno de ellos una tarea 

docente. Del instrumento utilizado en la propuesta inicial se han modificado algunos 

ítems y, sobre todo, se han añadido nuevas preguntas para incluir las diversas 

responsabilidades que la legislación educativa ha ido incorporando a las funciones 

docentes y dar así cobertura al nuevo perfil docente que se define en la normativa. Se ha 

mantenido el esquema inicial de los cuatro ámbitos a considerar en el desempeño 

profesional: ámbito docente, ámbito institucional, ámbito tutorial y personal, pero ha 

variado el número de ítems para cada uno de ellos.  

El cuestionario se inicia con varios que permiten identificar algunos rasgos 

personales y profesionales de los participantes, así como las características de los 

centros en los que realizaron las prácticas. 

El cuestionario se ha aplicado, en las tres investigaciones referidas, en los meses 

de abril y mayo a los estudiantes que regresan al centro universitario después de realizar 

sus prácticas de 3º de Magisterio. En esta ocasión, los datos que vamos a comentar 

corresponden a los estudios de Maestro de Educación Primaria de A Coruña, Lugo y 

Santiago de Compostela.  

Dada la amplitud de la investigación que hemos realizado y el espacio reducido al 

que hay que ajustar la comunicación, únicamente presentaremos los resultados 

obtenidos en cuatro ítems, concretamente en los ítems 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

referidos a la participación de los estudiantes de Practicum en las tareas de tutoría y 

orientación a los estudiantes y a las familias y en actividades de atención a la diversidad 

y apoyo a los alumnos con dificultades. 

El análisis de los datos recogidos se procesó con la última versión del paquete de 

análisis estadístico SPSS. 
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Resultados 

En las siguientes tablas, presentaremos los datos más significativos de los 

participantes en el estudio. En primer lugar, en la tabla 1, se ofrece los resultados por 

género y en la tabla 2 por edad. Seguidamente, en la tabla 3, se recoge la distribución 

del alumnado de Infantil y Primaria por cada uno de los tres centros universitarios. A 

continuación en la tabla 4, se presentan el reparto de los estudiantes según el tipo de 

centro en el que realizaron sus prácticas. 

Tabla 1.- Distribución de la muestra por género. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos hombre 19 7,4 

mujer 236 91,8 

Total 255 99,2 

Perdidos Sistema 2 ,8 

Total 257 100,0 

 

Se constata que el número de estudiantes varones es muy inferior al de las mujeres 

y con ello se perpetúa la idea de la enseñanza como una profesión feminizada. 

Tabla 2.- Distribución de la muestra por edad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 18-20 años 86 33,5 

21-23 años 121 47,1 

24-26 años 26 10,1 

27-29 años 11 4,3 

30-32 años 3 1,2 

33 años o más 8 3,1 

Total 255 99,2 

Perdidos Sistema 2 ,8 
Total 257 100,0 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se observa que en función de la 

edad, la gran parte de los estudiantes está realizando la carrera como primera opción 

formativa tras su formación en la secundaria obligatoria. 
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Tabla 3.- Distribución de la muestra por centro universitario. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Fac. Cc. de la Educación. Univ. A Coruña 93 36,2 

E.U. magisterio. Univ. Santiago 88 34,2 

E.U. formación del profesorado. 

CAMPUS LUGO.Univ. Santiago 

76 29,6 

Total 257 100,0 

 

La distribución por los centros universitarios es equilibrada y responde a los 

estudiantes matriculados den cada una de las instituciones  de formación de Galicia. 

Tabla 4.- Distribución de la muestra por tipología del centro de prácticas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Centro Público 179 69,6 

Centro Privado 9 3,5 

Centro Privado-Concertado 65 25,3 

Total 253 98,4 

Perdidos Sistema 4 1,6 

Total 257 100,0 

 

Los datos permiten afirmar que la gran mayoría de los estudiantes (más de dos 

tercios) realizan las Prácticas en centros públicos y como segunda opción en centros 

privados concertados. Los centros privados son los que reciben menos alumnos en 

Prácticas, aunque para entender este dato hay que tener en cuenta que el número de 

centros privados que no reciben subvención público es muy escaso en Galicia. 

De los resultados globales, en relación con los siete ítems seleccionados, 

destacamos en primer lugar que en ninguno de ellos se obtiene una media elevada. 

Únicamente en el ítem 26 (“Ayudar a los alumnos a superar sus dificultades de 

aprendizaje y conducta”), se obtiene una puntuación media que se sitúa entre el “algo” y 

“bastante” (3,59). Lo mismo sucede con el ítem 25 (“Atender a los problemas de los 

alumnos –fisiológicos, psicológicos, familiares…”), con una medida de 3, 14. Es decir, 

que sólo en los ítems referidos a tareas del profesorado que se identifican con la fase de 

enseñanza interactiva, los futuros profesores afirman que han realizado tareas en un 

nivel un poco por encima del “algo”. 
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Tabla 5.- Frecuencias, porcentajes, puntuación media y desviación típica de cada item. 

 
NS/NC Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Media DT 

n % n % n % n % n % n % 

Buscar y /o 
preparar 
actividades de 
apoyo y 
recuperación para 
la integración 
educativa de los 
estudiantes con 
dificultades. 

0.1 0.4 91 35.4 55 21.4 47 18.3 50 19.5 13 5.1 2,37 1,283 

Colaborar en la 
planificación y 
desarrollo de la 
tutoría de aula 
establecida en el 
horario del curso. 

4 1.6 
 

114 

 

44.4 

 

57 

 

22.2 45 17.5 30 11.7 7 2.7 2,05 1,164 

Participar en 
procesos de 
información y 
orientación a las 
familias, 
individualmente o 
en reuniones,  
sobre el 
aprendizaje y el 
desarrollo de su 
hijo 

3 1.2 161 62.6 38 14.8 37 14.4 14 5.4 4 1.6 1,67 1,018 

Orientar 
académica, 
vocacional y 
profesionalmente a 
los alumnos. 

3 1.2 125 48.6 58 22.6 48 18.7 20 7.8 3 1.2 1,89 1,046 

Atender a los 
problemas de los 
alumnos 
(fisiológicos, 
psicológicos, 
familiares, …). 

1 .4 33 12.8 50 19.5 62 24.1 70 27.2 41 16.0 3,14 1,269 

Ayudar a los 
alumnos a superar 
sus dificultades de 
aprendizaje y de 
conducta. 

2 .8 5 1.9 34 13.2 75 29.2 88 34.2 53 20.6 3,59 1,023 

Colaborar con 
otros profesionales 
(Pedagogo, 
Psicólogo,…) para 

el tratamiento de 
necesidades 
educativas de los 
alumnos. 

3 1.2 118 45.9 62 24.1 45 17.5 20 7.8 9 3.5 1,98 1,131 

 

No sabemos, remitiéndonos únicamente a estos datos, si ello se deriva únicamente 

de la simple inmersión en la dinámica del aula -en donde sí han participado de la vida 

cotidiana colaborando con su tutor o tutora, o actuando de manera más autónoma-, o 

tiene relación con un plan de desarrollo de estas tareas y las competencias relacionadas.  
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Nos tememos que más bien se trate de la primera hipótesis puesto que las medias 

alcanzadas en aquellas tareas que tienen que ver con la planificación de estas 

situaciones desvelan una escasa realización de las mismas. Así, por ejemplo, 

observamos que en relación con el ítem 20 (“buscar y/o preparar actividades de apoyo y 

recuperación para la integración educativa de los estudiantes con dificultades”), la 

media es de 2,37, con un 35,4% de alumnos que dicen que no han realizado nunca dicha 

tarea y un 21,4% que señalan que la han realizado “poco”.  

Se refleja pues, que los futuros profesores se han visto enfrentados a situaciones 

complicadas en los momentos en que estaban ya con su alumnado en clase. Han 

percibido, interpretado y reaccionado ante casos de alumnos con diversas dificultades y 

problemas sin ningún tipo de preparación previa de la actuación como se desvela al 

contrastar los datos referidos a las tareas interactivas y preactivas.  

Por otra parte, también han participado escasamente en otra tarea en la fase 

preactiva referida a “Colaborar en la planificación y desarrollo de la tutoría de aula 

establecida en el horario del curso” (con una media de 2,05), y menos todavía en otra 

tarea fundamental para conocer las características de los niños y establecer puentes de 

colaboración indispensables y que se refleja en el ítem 23 (“Participar en procesos de  

información y orientación a las familias, individualmente o en reuniones sobre el 

aprendizaje y el desarrollo de su hijo”) que alcanza una media únicamente de 1,67, -la 

más baja del conjunto de ítems que estamos analizando-, y con 62,6 % de futuros 

profesores que afirman que “nunca” han participado en dicha tarea.  

Los resultados referidos al ítem 24 (“Orientar académica y vocacional y 

profesionalmente a los alumnos”), también alcanzan una media muy baja (1,89).  

Por otra parte, en cuanto a “la colaboración con otros profesionales” (ítem 27) 

observamos que obtiene una media bastante baja (1,98). 

Se aprecia que aquellas tareas más íntimamente ligadas a funciones tutoriales, 

bien sea colaborando con las familias, trabajando en las tutorías de aula o desarrollando 

actividades de colaboración con otros profesionales, son poco realizadas, al igual que 

aquellas que se ligan a la planificación de la atención a la diversidad. 
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Tabla 6.- Frecuencias, porcentajes, puntuación media y desviación típica de cada item según el género. 

 NS/NC 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Media DT 

n % n % n % n % n % n % 

Buscar y /o 
preparar 
actividades de 
apoyo y 
recuperación para 
la integración 
educativa de los 
estudiantes con 
dificultades. 

Hombres - - 6 31.6 6 31.6 4 21.1 3 15.8 - - 2.21 1.084 

Mujeres - - 83 35.2 49 20.8 43 18.2 47 19.9 13 5.5 2.40 1.298 

Colaborar en la 
planificación y 
desarrollo de la 
tutoría de aula 
establecida en el 
horario del curso. 

Hombres 1 5.3 6 31.6 5 26.3 5 26.3 1 5.3 1 5.3 2.22 1.166 

Mujeres 3 1.3 108 45.8 51 21.6 39 16.5 29 12.3 6 2.5 2.03 1.169 

Participar en 
procesos de 
información y 
orientación a las 
familias, 
individualmente o 
en reuniones,  
sobre el 
aprendizaje y el 
desarrollo de su 
hijo 

Hombres - - 9 47.4 6 31.6 2 10.5 2 10.5 - - 1.84 1.015 

Mujeres 3 1.3 151 64.0 31 13.1 35 14.8 12 5.1 4 1.7 1.66 1.022 

Orientar 
académica, 
vocacional y 
profesionalmente a 
los alumnos. 

Hombres - - 9 47.4 5 26.3 4 21.1 1 5.3 - - 1.84 .958 

Mujeres 3 1.3 115 48.7 52 22.0 44 18.6 19 8.1 3 1.3 1.90 1.058 

Atender a los 
problemas de los 
alumnos 
(fisiológicos, 
psicológicos, 
familiares, …). 

Hombres - - - - 6 31.6 6 31.6 5 26.3 2 10.5 3.16 1.015 

Mujeres - - 33 14.0 44 18.6 55 23.3 64 27.1 39 16.5 3.14 1.294 

Ayudar a los 
alumnos a superar 
sus dificultades de 
aprendizaje y de 
conducta. 

Hombres - - - - 2 10.5 7 36.8 6 31.6 4 21.1 3.63 .955 

Mujeres 2 .8 5 2.1 32 13.6 68 28.8 80 33.9 49 20.8 3.58 1.034 

Colaborar con 
otros profesionales 
(Pedagogo, 
Psicólogo,…) para 

el tratamiento de 
necesidades 
educativas de los 
alumnos. 

Hombres - - 7 36.8 6 31.6 4 21.1 2 10.5 - - 2.05 1.026 

Mujeres 3 1.3 110 46.6 56 23.7 40 16.9 18 7.6 9 3.8 1.97 1.142 

 

Los resultados obtenidos al analizar por separado las respuestas que han dado los 

hombres y las mujeres no permiten observar diferencias importantes. Efectivamente, 
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tanto las mujeres como los hombres han señalado que la tarea en la que menos han 

colaborado ha sido la de “Participar en procesos de información y orientación a las 

familias, individualmente o en reuniones,  sobre el aprendizaje y el desarrollo de su 

hijo” (con una media de 1,84 para los hombres y de 1,66 para las mujeres) y en la que 

más han participado fue “Ayudar a los alumnos a superar sus dificultades de aprendizaje 

y de conducta” (con una media de 3,63 para las mujeres y de 3,58 para los hombres). 

Así pues, estas han sido las funciones en las que menos y más han colaborado, 

respectivamente. En los demás ítems también se aprecian puntuaciones similares 

independientemente del género. 

 

Conclusiones 

Las tareas estudiadas en este bloque reflejan una escasa o muy escasa realización 

de las actuaciones ligadas a la función tutorial y a la atención a la diversidad. Las 

puntuaciones medias más elevadas se alcanzan en los ítems relativos a la enseñanza 

interactiva, descendiendo en aquellas ligadas a la fase de planificación de la enseñanza. 

Destaca la muy escasa participación en tareas de orientación académica y profesional y, 

sobre todo, de participación en procesos de información y orientación a las familias y de 

colaboración con otros profesionales.  

 En conjunto, pues, los resultados nos advierten de graves problemas para el 

desarrollo de competencias ligadas a estas tareas, puesto que los futuros profesores no 

se enfrentan a las mismas al no ofrecérseles la oportunidad de realizarlas durante su 

estancia en los centros y las aulas. Ello requiere revisar lo que está aconteciendo en el 

Practicum si queremos que nuestros alumnos se capaciten adecuadamente. 

Como señalábamos en un trabajo anterior: “Las medidas de atención a la 

diversidad concretadas con la reforma de la LOGSE y posteriores actuaciones para 

favorecer procesos de integración, así como el impulso a la enseñanza comprensiva en 

niveles educativos anteriormente selectivos, se citan como ejemplos de las iniciativas 

que fueron impuestas a los profesores sin que antes tuvieran oportunidad de formarse y 

concienciarse de su pertinencia y conveniencia. En aquellos casos en los que estas 

iniciativas fueron aplicadas “a presión” y recibidas como impuestas, su posibilidad de 

éxito ha quedado muy mermada y seguramente los resultados han sido poco 

satisfactorios tanto para los docentes como los discentes y sus familias, lo que 
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seguramente ha contribuido a incrementar las presunciones negativas iniciales” 

(González Sanmamed, 2011) .  

Las propuestas inclusivas que deben desarrollarse en contexto de aula y de centro, 

sólo serán posibles si el profesorado encargado de liderarlas, fomentarlas e impulsarlas, 

está convencido, preparado y comprometido para asumirlas y desarrollarlas (en 

resumen: querer, saber y poder), de ahí que resulte imprescindible que los estudiantes 

puedan tener acceso a este tipo de tareas y funciones durante sus experiencias de 

Practicum 
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RESUMO: Las experiencias de Practicum constituyen una ocasión muy fructífera para el 

aprendizaje de la profesión docente, tanto si seguimos un planteamiento técnico como 

práctico en la formación del profesorado. En cualquier caso, las posibilidades formativas 

van a depender, entre otras, de una buena organización de dicha experiencia y de la 

necesaria coordinación entre las instituciones y los tutores, así como de un diseño 

minucioso y un acompañamiento al estudiante para que pueda sacar provecho de las 

oportunidades que se le brindan en los centros que colaboran en el Practicum. Teniendo en 

cuenta que en las instituciones educativas que reciben a los estudiantes en el Practicum, los 

profesores desarrollan distintas modalidades de formación, así como diversos proyectos de 

innovación y mejora de su docencia, a través del estudio que vamos a presentar hemos 

identificado en qué medida los estudiantes participan en las acciones de formación y 

desarrollo profesional que se están implementando en el centro y de qué manera puede 

resultar provechoso para un alumno en formación compartir dichas iniciativas con 

profesorado en ejercicio con distintos niveles de experiencia. 
 

 

Introducción 
Consideramos el Practicum como el eje del currículo en la formación inicial del 

profesorado. Las competencias a desarrollar en el mismo, sus objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación han de estar bien enlazados con otros componentes del 

currículo en la línea de un currículo integrado (Fuentes Abeledo, González Sanmamed, 

Muñoz Carril y Veiga Río, 2011). Pero si bien el diseño curricular ha de ser coherente y 

bien fundamentado, el desarrollo de las competencias de los futuros profesores va a 

estar muy determinado por las tareas que realicen en los centros. La variedad y 

pertinencia de las mismas, la calidad y condiciones de las experiencias en las que se 

insertan y los apoyos que puedan recibir para su realización condicionan en gran medida 

el aprendizaje del alumnado. Es preciso acercarse al conocimiento de las tareas que 

realizan los alumnos en los centros recogiendo datos de variadas fuentes, entre ellas los 

propios alumnos en prácticas, futuros profesores. En esta investigación recogemos su 

percepción de las tareas realizadas durante el período de estancia en los centros y en 

esta comunicación, nos detenemos en concreto en aquellas que se relacionan con las 
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actividades de formación del profesorado que se realizan en el propio centro de 

prácticas.  

 

Objetivos. 

La investigación en la que se enmarcan los resultados que presentamos en esta 

comunicación, tiene como objetivo identificar las tareas que los futuros profesores en 

formación inicial realizan en los centros escolares de prácticas a través de interrogar a 

estos universitarios sobre la realización de las mismas. En concreto, los resultados que 

ofrecemos en este texto se centran en aquellos ítems en los que pretendimos identificar 

en qué medida los estudiantes participan en las acciones de formación y desarrollo 

profesional que se están implementando en el centro, y de qué manera puede resultar 

provechoso para un alumno en formación compartir dichas iniciativas con profesorado 

en ejercicio con distintos niveles de experiencia. 

 

Método 

Nuestro estudio puede considerarse como una continuación de la investigación 

pionera realizada en Galicia por González Sanmamed (1994, 1995) en la que se 

identificaban las tareas que los estudiantes realizaban en su periodo de Prácticas 

Escolares en los planes de estudio vigentes en el curso 1991-92, es decir, anteriores a la 

reforma de los títulos de maestro que siguió a la implantación de la LOGSE. 

Posteriormente, en el curso 2004-05, y al amparo de un proyecto de investigación 

financiado por la Xunta de Galicia, se replicó el estudio y se recogieron los datos 

nuevamente en Galicia en las siete especialidades vigentes en ese momento (González 

Sanmamed, Fuentes Abeledo, Raposo, 2006). 

Tanto en las dos investigaciones anteriormente referidas como en la que ahora 

estamos presentando, la recogida de datos se realizó a través de un cuestionario. El 

cuestionario elaborado inicialmente para la primera de las investigaciones citadas 

(González Sanmamed, 1994 a, 1995 b), se ha tomado como base para las siguientes y se 

ha ido adaptando en función de las nuevas funciones adjudicadas a los docentes en 

ejercicio y de las novedades introducidas en su perfil profesional. Se ha mantenido el 

esquema inicial de los cuatro ámbitos a considerar en el desempeño profesional: ámbito 

docente, ámbito institucional, ámbito tutorial y personal, pero ha variado el número de 
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ítems para cada uno de ellos. En algún caso, también se ha matizado la redacción de las 

preguntas para hacerlas más acordes con la manera de entender hoy en día tal función o 

tarea. Concretamente en el trabajo que estamos presentando se han ampliado algunos 

ítems para incorporar, sobre todo, aspectos relativos a la planificación institucional con 

mucho más peso en la actualidad u otras responsabilidades referidas a la atención a la 

diversidad de mayor importancia en el trabajo docente. El cuestionario inicial constaba 

de 34 ítems que reseñaban otras tantas tareas docentes (González Sanmamed, 1994 a, 

1995 b) y el cuestionario que hemos aplicado en el estudio actual está compuesto por 57 

ítems explicitando cada uno de ellos una tarea docente.  

Previamente a estos ítems referidos a las tareas se planteaban otros a través de los 

que se han recogido algunos rasgos personales y profesionales de los participantes, y 

características de los centros en los que realizaron las prácticas. 

El cuestionario se ha aplicado, en las tres investigaciones, en los meses de abril y 

mayo a los estudiantes que regresan al centro universitario después de realizar sus 

prácticas de 3º de Magisterio. En esta ocasión, los datos que vamos a comentar 

corresponden a los estudios de Maestro de Educación Primaria e Infantil de A Coruña, 

Lugo y Santiago de Compostela en la Comunidad Autónoma de Galicia (España). Para 

el análisis de dichos datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 19. 

Dada la amplitud de la investigación que hemos realizado y el espacio reducido al 

que hay que ajustar la comunicación, únicamente presentaremos los resultados 

obtenidos en cuatro ítems, concretamente en los ítems 54, 55, 56 y 57, referidos a la 

participación de los estudiantes de Practicum en las actividades de formación y 

perfeccionamiento que se estaban realizando en los centros escolares para potenciar el 

desarrollo profesional de sus propios docentes. Los futuros profesores han tenido que 

valorar en qué medida han realizado cada una de las tareas que se proponen en el 

cuestionario en una escala de cinco puntos: nada, poco, algo, bastante, mucho. 

 

Resultados 

En las siguientes tablas, presentaremos los datos más significativos de los 

participantes en el estudio, estudiantes de Magisterio de Educación Infantil y Educación 

Primaria de Galicia. En primer lugar, en la tabla 1, se ofrece los resultados por género y 

en la tabla 2 por edad. Seguidamente, en la tabla 3, se recoge la distribución del 
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alumnado de Primaria e Infantil por cada uno de los tres centros universitarios. A 

continuación en la tabla 4, se presentan el reparto de los estudiantes según el tipo de 

centro en el que realizaron sus prácticas. 

Tabla 1.- Distribución de la muestra por género. 

GÉNERO Frecuencia Porcentaje 

Hombre  19   7,4 

Mujer 236 91,8 

Perdidos  2   0,8 

Total 257 100,0 
 

Tabla 2.- Distribución de la muestra por edad. 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

18-20 años 86 33,5 

21-23 años 121 47,1 

24-26 años 26 10,1 

27-29 años 11 4,3 

30-32 años 3 1,2 

33 años o más 8 3,1 

Perdidos 2 0,8 

Total 257 100,0 
 

Tabla 3.- Distribución de la muestra por centro universitario. 

FACULTAD O ESCUELA Frecuencia Porcentaje 

Fac. Cc. de la Educación. Univ. A Coruña 93 36,2 

Fac. Cc. de la Educación Univ. Santiago 88 34,2 

Fac. Formación del Profesorado. Lugo. 

Univ. Santiago 
76 29,6 

Total 257 100,0 
 

Tabla 4.- Distribución de la muestra por tipología del centro de prácticas 

TITULARIDAD Frecuencia Porcentaje 

Centro público 179 69,6 

Centro privado 9 3,5 

Centro privado-concertado 65 25,3 

Perdidos 4 1,6 

Total 257 100,0 
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Tabla 5.- Frecuencias, porcentajes, puntuación media y desviación típica de cada item. 

 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Media DT 

n % n % n % n % n % 

Realizar actividades de 
autoformación (lecturas,  
búsqueda de bibliografía, 
…). 

15 5,9 32 12,5 73 28,6 84 32,9 51 20 3,26 1,19 

Participar en actividades de 
formación (cursos, 
conferencias, jornadas…). 

 

98 38,3 60 23,4 54 21,1 33 12,9 11 4,3 2 1,10 

Participar en actividades de 
formación en el propio 
centro como Seminarios, 
Grupos de Trabajo y 
Proyectos de Formación. 

177 69,1 40 15,6 22 8,6 12 4,7 5 2,0 1,58 1,63 

Participar en sesiones de 
asesoramiento entre colegas. 
 

137 53,5 50 19,5 38 14,8 19 7,4 12 4,7 1,63 0,89 

 

Tabla 6.- Frecuencias, porcentajes, puntuación media y desviación típica de cada item según el género 

 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Media DT 

n % n % n % n % n % 

Realizar 
actividades de 
autoformación 
(lecturas,  
búsqueda de 
bibliografía, …). 

Hombres 2 10,5 2 10,5 7 36,8 5 26,3 3 15,8 3,26 1,19 

Mujeres 13 5,6 30 12,8 66 28,2 77 32,9 48 20,5 3,5 1,12 

Participar en 
actividades de 
formación 
(cursos, 
conferencias, 
jornadas…). 

Hombres 8 42,1 6 31,6 2 10,5 3 15,8 -- -- 2 1,10 

Mujeres 89 37,9 53 22,6 52 22,1 30 12,8 11 4,7 2,24 1,21 

Participar en 
actividades de 
formación en el 
propio centro 
como Seminarios, 
Grupos de 
Trabajo y 
Proyectos de 
Formación. 

Hombres 13 68,4 3 15,8 2 10,5 -- -- 1 5,3 1,58 1,07 

Mujeres 162 68,6 37 15,7 20 8,5 12 5,1 4 1,7 1,55 0,96 

Participar en 
sesiones de 
asesoramiento 
entre colegas. 
 

Hombres 12 63,2 2 10,5 5 26,3 -- -- -- -- 1,63 0,89 

Mujeres 123 52,3 48 20,4 33 14,0 19 8,1 12 5,1 1,93 1,20 
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Tabla 7.- Frecuencias, porcentajes, puntuación media y desviación típica de cada item según el centro 

universitario. 

 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Media DT 

n % n % n % n % n % 

Realizar 

actividades de 

autoformación 

(lecturas,  

búsqueda de 

bibliografía, …). 

Fac. Cc. de la 

Educación. 

Univ. A 

Coruña 

7 7,5 12 12,9 28 30,1 31 33,3 15 16,1 3,38 1,13 

Fac. Cc. de la 

Educación.. 

Univ. 

Santiago 

3 3,4 11 12,5 20 22,7 29 33,0 25 28,4 3,70 1,11 

Fac. 

Formación 

del 

Profesorado. 

Lugo. 

5 6,8 9 12,2 25 33,8 24 32,4 11 14,9 3,36 1,09 

Participar en 

actividades de 

formación 

(cursos, 

conferencias, 

jornadas…). 

Fac. Cc. de la 

Educación. 

Univ. A 

Coruña 

40 43,0 21 22,6 21 22,6 10 10,8 1 1,1 2,04 1,09 

Fac. Cc. de la 

Educación.. 

Univ. 

Santiago 

36 40,9 22 25,0 14 15,9 11 12,5 5 5,7 2,17 1,25 

Fac. 

Formación 

del 

Profesorado. 

Lugo. 

22 29,3 17 22,7 19 25,3 12 16,0 5 6,7 2,48 1,25 

Participar en 

actividades de 

formación en el 

propio centro 

como Seminarios, 

Grupos de 

Trabajo y 

Proyectos de 

Formación. 

Fac. Cc. de la 

Educación. 

Univ. A 

Coruña 

63 67,7 17 18,3 6 6,5 4 4,3 3 3,2 1,57 1,01 

Fac. Cc. de la 

Educación.. 

Univ. 

Santiago 

70 79,5 9 10,2 4 4,5 4 4,5 1 1,1 1,38 0,86 

Fac. 

Formación 

del 

Profesorado. 

Lugo. 

44 58,7 14 18,7 12 16,0 4 5,3 1 1,3 1,72 1,01 

Participar en 

sesiones de 

asesoramiento 

entre colegas. 

Fac. Cc. de la 

Educación. 

Univ. A 

Coruña 

43 46,2 23 14,7 14 15,1 7 7,5 6 6,5 2,03 1,22 

Fac. Cc. de la 

Educación.. 

Univ. 

Santiago 

54 61,4 18 20,5 9 10,2 6 6,8 1 1,1 1,66 0,99 

Fac. 

Formación 

del 

Profesorado. 

Lugo. 

40 53,3 9 12,0 15 20,0 6 8,0 5 6,7 2,03 1,29 
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Desde la perspectiva de la formación del profesorado, concebimos los centros 

escolares como contextos en los que se puede propiciar un adecuado aprendizaje de la 

enseñanza, en una dinámica continua de cambio y mejora. Bien es cierto que para el 

desarrollo de organizaciones que vayan más allá de cumplir con la atención al 

alumnado, en la línea de comprometerse seriamente con el desarrollo profesional de los 

docentes, se requiere el cumplimiento de una serie de condiciones para que la formación 

tenga su reflejo en las aulas y su impacto se mantenga en el tiempo. Algunos 

especialistas han establecido, con base en sus investigaciones, algunas de esas 

condiciones. Por ejemplo  Van Venn (2008) ha destacado cuatro bloques de condiciones 

para que un centro consiga mantener la calidad de la enseñanza que imparte 

incorporando dispositivos de formación en ejercicio: 

1. Visión compartida acerca de las finalidades de los procesos formativos. 

2. Apoyo sin reservas al proyecto y facilidades para su desarrollo, por ejemplo 

estableciendo momentos de formación reconocidos en el horario lectivo de los 

docentes. 

3. Actitud de soporte y apoyo a la formación por parte de todos los miembros de 

los equipos docentes, independientemente de su momento de participación en las 

actividades específicas. 

4. Percepción subjetiva de que el esfuerzo en la formación resulta rentable y que 

las consecuencias de la formación serán tomadas en cuenta en la escuela. 

Que nuestros alumnos en formación inicial, futuros profesores, puedan realizar 

sus prácticas en centros que cuenten con estas condiciones sería ideal para que, por una 

parte, observasen cómo sus tutores y demás miembros del centro se involucran en 

actividades formativas y, por otra parte, reflexionasen sobre la relación entre la 

formación, el cambio y la mejora y participasen también en actividades formativas 

valiosas.  

Ello podría facilitar, por ejemplo, el análisis del modelo de profesor predominante 

y de sus implicaciones en variadas dimensiones, como el aprendizaje y motivación del 

alumnado, así como el análisis de la distancia con el modelo de profesor deseable (véase 

por ejemplo algunos elementos en: Fuentes Abeledo, González Sanmamed, Muñoz 

Carril y Veiga Río, 2013), y los procesos, procedimientos, estrategias y técnicas que 

pueden apoyar la mejora curricular, docente y organizativa. 
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El abanico de modalidades formativas consideradas en nuestro contexto es amplio  

(González Sanmamed y Fuentes Abeledo, 1990; González Sanmamed, 1996), si bien la 

Administración Educativa de Galicia fija en sus regulaciones varias consideradas como 

básicas: cursos, seminarios, grupos de trabajo, proyectos de formación en centros, 

jornadas, conferencias y encuentros, estancias formativas e intercambios y 

asesoramiento al profesorado. Estas modalidades según la documentación de la 

Administración gallega se distinguen por las siguientes características: 

 Cursos: Su finalidad principal es la transmisión de nuevos contenidos de carácter 

científico, técnico y/o pedagógico a cargo de especialistas en cada materia.  Podrán ser 

presenciales, semipresenciales y a distancia. 

 Seminarios: Se centran en profundizar en el estudio de determinados temas 

educativos. El intercambio de experiencias y el debate interno son los procedimientos 

habituales de trabajo, y el número de asistentes se establece entre cuatro y veinte. 

 Grupos de Trabajo: Formados por profesorado de uno o varios centros 

educativos, se caracterizan por el máximo grado de autonomía para, por ejemplo, 

elaborar y experimentar materiales curriculares y diseñar y desarrollar innovaciones. El 

número de integrantes puede variar entre tres y ocho. 

 Proyectos de Formación en centros: Con participación de profesionales del 

mismo centro, en respuesta a necesidades sentidas como comunes, y con un proyecto 

asumido institucionalmente por la escuela independientemente del número de miembros 

que los constituyen. 

 Jornadas, conferencias y encuentros: Modalidades de carácter puntual con el 

objetivo fundamental de difundir contenidos sobre un tema monográfico previamente 

fijado, adquirir información sobre un área determinada, intercambiar experiencias o 

debatir sobre la evolución de cuestiones educativas. Son consideradas complementarias 

de las modalidades anteriores. 

 Estancias formativas e intercambios en universidades, empresas o instituciones. 

 Asesoramiento al profesorado con intervención de profesionales asesores 

externos a los centros para, por ejemplo, aplicar determinadas propuestas o usar 

materiales didácticos. 
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Nuestro cuestionario recoge la mayor parte de estas modalidades. En concreto, 

podemos agrupar los cuatro ítems en dos bloques considerando su carácter más bien 

individual o colectivo: 

 

A) Modalidades de orientación más individual: 

o Ítem 54: “Realizar actividades de autoformación (lecturas, búsqueda 

bibliográfica…). 

o Ítem 55: “Participar en actividades de formación (cursos, conferencias, 

jornadas…)”. 

B) Modalidades de orientación colectiva o institucional. 

o Ítem 56: “Participar en actividades de formación en el propio centro 

como Seminarios, Grupos de Trabajo y Proyectos de Formación” 

o Ítem 57: “Participar en sesiones de asesoramiento entre colegas”. 

Si observamos la tabla 5, la primera conclusión relevante es que aquellos  futuros 

profesores de Primaria e Infantil que han participado en actividades formativas han 

podido hacerlo, o se han involucrado sobre todo en actividades formativas individuales, 

destacando de forma importante la realización de “actividades de autoformación” sobre 

las de “participación en cursos, conferencias o jornadas” (media para el ítem 54 de 3,26, 

y de 2 para el ítem 55).  

La distancia con las modalidades de orientación colectiva o institucional es 

notable pues en los ítems 56 o 57 solamente se alcanza una media de 1,58 y 1,63 

respectivamente. El 69,15% de futuros profesores no ha participado en “actividades de 

formación en el propio centro como Seminarios, Grupos de Trabajo y Proyectos de 

Formación”, y el 53,5% tampoco ha participado en “sesiones de asesoramiento entre 

colegas”, aunque es significativa la desviación típica que alcanza el ítem 53 (1,63).  

Estos datos no son nada alentadores respecto al impulso de una cultura de la 

colaboración entre docentes cuando, sin embargo, ya la Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOXSE) aprobada en 1990 apostaba por un modelo de profesor 

investigador y capaz de desarrollarse trabajando en equipo. Así lo retrataba por ejemplo 

el  “Informe sobre el estado y situación del sistema educativo de Galicia” del curso 

1991-92, al referirse a la necesidad de que la formación permanente del profesorado 

contribuyese a “hacer posible un perfil del profesorado investigador, constructor de su 
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propio currículo de aula y centro, que reflexione sobre su práctica docente y sea capaz 

de trabajar en equipo modificando sus actitudes y hábitos…”.  

Por su parte, la vigente  Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en 2006, 

incorpora en su artículo 91 un amplio catálogo de funciones (programación, enseñanza, 

evaluación de procesos, orientación educativa, coordinación de tareas, etc.), 

especificándose que las ocupaciones que se establecen se realicen bajo el principio de 

“colaboración y trabajo en equipo”. 

La ausencia de experiencias de colaboración y trabajo en equipo en actividades de 

formación en el centro es un hándicap importante para que fructifique en los futuros 

profesores ese espíritu de cooperación, ese compromiso con la construcción de visiones 

comunes y de trabajo bien coordinado en un clima positivo, abierto a compartir, a 

desarrollar valores como la confianza, la autenticidad, la franqueza, el respeto y 

valoración de las aportaciones del otro, y la transparencia (véase para el desarrollo del 

Practicum, por ejemplo: Fuentes Abeledo, Muñoz Carril, Veiga Río y Abal Alonso, 

2013). 

La escasa realización de tareas ligadas al desarrollo de estrategias de formación 

copperativas  dificulta que germine en los futuros profesores una profesionalidad 

interactiva y una cultura cooperativa trabajando con los colegas desarrollando procesos 

y actividades como los que citan Fullan y Hargreaves (1997): “planificar un conjunto de 

clases con un compañero o compañera; emprender observaciones mutuas de las clases; 

trabajar con un colega en la mejora de algún aspecto, poniendo a prueba una forma 

nueva de práctica de una asignatura en el aula; invitar a un profesor de educación 

especial para planificar y probar algo nuevo en clase; formar un pequeño grupo de 

estudio (o de apoyo) con algunos compañeros y compañeras, etc. (…) en un nivel más 

institucional, se puede participar en un proyecto (…) en un grupo dedicado a la 

implantación de técnicas de enseñanza, trabajar en algún proyecto de desarrollo 

curricular basado en la colaboración de los profesores…” (p. 108).  

Parece pues que, en general y desde la visión de los futuros profesores, las 

escuelas en que éstos realizan sus prácticas no brindan un apoyo relevante para el 

aprendizaje docente en relación con esa cultura colaborativa en la que, como apunta 

Day (2005), pueden desarrollarse asociaciones prácticas voluntarias para implicarse en 

“críticas amistosas” que presuponen una relación entre iguales y que están enraizada en 
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una tarea común con sentido e interés para los asociados. Que los futuros profesores 

observasen y analizasen estas prácticas y también participasen en las mismas, serían 

tareas interesantes para su desarrollo profesional en la línea que apuntamos. Sin 

embargo, como se observa en la tabla, la media en relación con la “participación en 

sesiones de asesoramiento entre colegas” sólo llega a 1,63 y la del “trabajo en 

seminarios, grupos de trabajo o proyectos de formación”, incluso es inferior (1,58). 

Por otra parte, si observamos la tabla 7, las diferencias en las puntuaciones en 

relación con los centros universitarios de procedencia son escasas, mostrando una cierta 

homogeneidad en la dinámica de los centros escolares en el conjunto de Galicia en 

relación con las actividades de formación y, en concreto, la participación del alumnado 

en prácticas en las mismas. La variable género, como podemos observar en la tabla 8, 

tampoco arroja diferencias significativas.   

 
Conclusiones 

Los datos que hemos recogido no dejan lugar a dudas en torno a la escasa 

participación del alumnado en prácticas en actividades de formación de orientación 

colectiva e institucional como las “sesiones de asesoramiento entre colegas” y otras 

actividades de formación en el propio centro como los “Seminarios, Grupos de Trabajo 

y Proyectos de Formación”.  

También destaca la escasa participación en actividades más convencionales como 

los cursos, conferencias, jornadas, etc, , aunque sí reconocen realizar actividades de 

autoformación como las lecturas o búsqueda de bibliografía en mucho mayor número 

que las anteriores.  

La escasa participación en las actividades citadas condiciona negativamente el 

desarrollo de competencias ligadas al perfil de un profesor capaz de colaborar con los 

colegas en el análisis curricular, organizativo y didáctico, de indagar en equipo en el 

contexto de actividades formativas que permitan romper los límites del aprendizaje en 

solitario.  

Facilitar que el alumnado realice sus prácticas en centros que desarrollen 

actividades formativas que permitan superar esos límites, trabajar universidades y 

escuelas en comunidades de indagación con compromisos ligados a la innovación y la 

mejora, son algunos de las medidas que pueden potenciar superar la situación que 

refleja los datos que hemos presentado.  
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Trabajar en la configuración de centros que impulsen valores como la confianza, 

la autenticidad, el compromiso, el afecto y el respeto es un reto necesario para el 

desarrollo profesional del profesorado en ejercicio y en formación inicial. Aquellos 

centros formativos que avanzan, que mejoran, se identifican con características como la 

existencia de valores y objetivos compartidos, y la realización de actividades en las que 

se comparten, analizan y discuten experiencias educativas, se trabaja colegiadamente y 

se realizan tareas de observación y asesoramiento entre compañeros y procesos de 

investigación-acción desarrollando conocimiento de la práctica. Esos son buenos 

centros para aprender –universitarios y de otros niveles de la enseñanza-, tanto para los 

profesores en ejercicio como para los futuros profesores.  
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RESUMO: Esta comunicação integra-se no projeto GT-IP/IE, dinamizado por um grupo de 

trabalho da Universidade do Minho, que procura analisar, discutir e refletir sobre o modelo 

de formação de educadores e professores veiculado nesta instituição. Refletimos sobre o 

impacto das experiências realizadas pelos alunos da Licenciatura em Educação Básica 

(Universidade do Minho) no âmbito da Iniciação à Didática de Estudo do Meio, na sua 

formação profissional como futuros educadores/professores, e como estes incorporam e 

articulam o saber teórico e o saber prático. Reflete-se sobre o modelo isomórfico de 

formação que temos vindo a adotar e apresenta-se, a título ilustrativo, uma experiência 

formativa desenvolvida no âmbito desta UC, mais especificamente na área de Estudo do 

Meio Social, ao nível do ensino de História, em contexto de Jardim de infância, 

implementada por um grupo de alunas formandas. Conclui-se da análise desta experiência 

que as alunas realizaram uma boa incorporação didática da perspetiva de ensino-

aprendizagem da História preconizado para as crianças, pela intencionalidade veiculada ao 

nível da planificação e sua operacionalização, concomitante com uma prática reflexiva ao 

nível da investigação-ação. Finalizamos com uma reflexão sobre as implicações deste 

modelo de formação, que temos vindo a adotar, nesta área específica da Didática de Estudo 

do Meio, e que contribui para o perfil do professor-investigador.   

 

 

Introdução 

Esta comunicação integra-se no projeto GT-IP/IE, dinamizado por um grupo de 

trabalho da Universidade do Minho, que procura analisar, discutir e refletir sobre o 

modelo de formação de educadores e professores veiculado na Universidade do Minho.  

Será necessária uma breve introdução para explicar o contexto de formação ministrado 

no âmbito da Licenciatura em Educação Básica, e o nosso papel na formação de 

Professores e Educadores. Na Licenciatura Básica, ministrada na Universidade do 

Minho, a iniciação à Didática nas diferentes áreas disciplinares é lecionada só no 3.º 

ano, embora os alunos tenham já um primeiro contacto com a prática no 2.º ano no 

âmbito da Unidade Curricular Contextos Educativos e Prática Profissional (4.º 

semestre), em vários contextos, formais e informais de educação, e em duas UCs de 

prática pedagógica, Projetos Interdisciplinares e Ação Pedagógica I (5.º Semestre) e 

Projetos Interdisciplinares e Ação Pedagógica II (6.º semestre).  
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Com o processo de Bolonha e a reformulação dos cursos, na Licenciatura em 

Educação Básica, é dado maior enfase à componente científica das áreas disciplinares 

(Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências) e Expressões na 

formação dos alunos, e um menor peso à pedagogia e à prática, ou seja às Didáticas. No 

3.º ano no 6.º semestre são lecionadas quatro UCs de Didática, Iniciação à Didática de 

Estudo do Meio, Didática da Língua Portuguesa para a Educação Básica, Didática da 

Matemática Elementar e Didática das Expressões Artísticas e Educação Física, cada 

uma com 5 créditos. A Unidade Curricular de Iniciação à Didática de Estudo do Meio, 

com um total de 4 horas teórico-práticas, está organizada em dois módulos, o de 

Iniciação à Didática de Estudo do Meio Social e Iniciação à Didática do Estudo do Meio 

Físico, cujos docentes são os autores desta comunicação, Glória Solé da área de Estudo 

do Meio Social e Paulo Varela da área de Estudo do Meio Físico.  

Nesta comunicação refletimos sobre o impacto das experiências realizadas pelos 

alunos da Licenciatura em Educação Básica (Universidade do Minho) no âmbito da 

Iniciação à Didática de Estudo do Meio, na sua formação profissional como futuros 

educadores/professores, e como estes incorporam e articulam o saber teórico e o saber 

prático.  

Numa primeira parte desta comunicação começa-se por apresentar sucintamente a 

investigação sobre o ensino da História nos primeiros anos de escolaridade (3-12 anos) 

desde os anos 60 do século passado até ao presente, conteúdo abordado no Módulo de 

Iniciação à Didática de estudo do Meio Social. 

Explicita-se o modelo que adotámos na formação de professores e educadores no 

âmbito da UC de Iniciação à Didática de Estudo do Meio e como este reflete a 

articulação entre a investigação que se tem desenvolvido nesta área e o seu reflexo na 

prática.  

No último ponto, a título ilustrativo, relata-se e analisa-se uma experiência 

formativa desenvolvida no âmbito da UC de Iniciação à Didática de Estudo do Meio, 

mais especificamente na área de Estudo do Meio Social, descrevendo-se uma 

experiência de ensino de História, sobre a temática dos “Descobrimentos”, em contexto 

de Jardim de infância, com crianças de 3-6 anos, implementada por um grupo de alunas 

formandas.  
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Investigação sobre o ensino-aprendizagem de História a crianças   

A investigação sobre ensino-aprendizagem de história é considerada por Epstein 

(2003), em artigo intitulado The Past, Present and Future of Research on History 

Education, um campo de investigação em evidente desenvolvimento sendo 

incomparável com o que acontecia há apenas trinta anos. Identifica uma tradição 

pioneira, a britânica, que se destacou nos anos 60 e 70 do século passado com estudos 

seguindo teorias piagetianas cujos resultados não encorajavam o ensino de história a 

crianças nem sequer a adolescentes. Hallam (1966, 1975) tem sido dos investigadores 

mais referidos como tendo concluído que o estádio das operações formais em história 

não se iniciava pelos 11 anos mas apenas com uma idade mental de 16:5 e que os 

efeitos de diversos métodos para estimular o desenvolvimento do pensamento histórico 

não eram muito evidentes antes dessa idade. Foi também em Inglaterra, em parte no 

âmbito de uma renovação do ensino de história promovida pelo governo na década de 

70 do século XX que se começaram a contestar esses estudos demonstrando que não era 

necessário atingir a plena adolescência para se desenvolver a compreensão histórica 

sobretudo se se aprendia em contextos em que não se usavam apenas metodologias 

tradicionais. O livro Learning History editado por Dickinson, Lee e Rogers, em 1984, 

em que vários autores abordam novas metodologias e descrevem projetos desenvolvidos 

em escolas, alguns deles envolvendo investigações, é um marco do início dessa 

contestação.  

Martin Booth, da Universidade de Cambridge, desempenhou um papel muito 

especial na contestação aos estudos que seguiam as perspetivas piagetianas. Contrapõe 

com as teorias de Bruner (1960, 1966) e investigações que realizou (1980, 1987) e de 

outros investigadores, advogando diversas metodologias não só de ensino mas de 

recolha de dados ao nível da investigação. As suas investigações e argumentos foram 

particularmente acutilantes no início do processo, tendo demonstrado a especificidade 

do pensamento histórico das crianças, e que estas eram capazes de pensar em termos 

abstratos e especulativos quando confrontadas com fontes visuais e escritas. Salienta 

por isso, a relevância das metodologias usadas ao referir que ”[a] capacidade daquelas 

crianças para se envolverem em genuíno pensamento histórico emergia claramente 

durante o teste oral usando evidência a partir de imagens e textos” (1987: 28). Conclui 

que progressos na teoria sobre ensino e estratégias de ensino adequadas podem ajudar a 
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melhorar as nossas expectativas sobre o potencial das crianças na aprendizagem de 

História.   

No Reino Unido, no final dos anos 80 do século passado, início dos anos 90, 

começam a ser conhecidos estudos com crianças pequenas, destacando-se Hilary 

Cooper com uma dissertação de doutoramento na Universidade de Londres (Cooper, 

1991). Hilary Cooper publica várias obras de divulgação que marcaram uma época 

como: The teaching of History in Primary Schools- Implementing the Revised National 

Curriculum (1992), History in the Early Years – Teaching and Learning in the first three 

Years of School (1995), mais recentemente History 3-11- Early Years & Primary – A 

guide for teachers (2006), só para destacar algumas das suas obras.  

Ainda na década de 90, destacámos a obra editada por  Pat Hoodless (1998) 

History and English in the Primary School: Exploting the Links. Integra capítulos de 

vários autores relatando investigações sobre diversas estratégias e sugestões para 

ensino-aprendizagem a crianças: ficção histórica; utilização de contos para o 

desenvolvimento da compreensão histórica; exploração da localidade; história oral; uso 

de imagens; uso de objectos; desenvolvimento de skills de leitura integrados com o 

estudo de história; uso de fontes escritas; ensino de conceitos e da linguagem de tempo; 

e a escrita de história. Em todos os capítulos se apresenta um ponto da situação da 

investigação, em vários casos se desenvolvem modelos e teorias e se apresentam 

sugestões para como ensinar as estratégias abordadas.  

Nos Estados Unidos destacaram-se desde uma primeira fase Levstik e Thornton 

(Levstik & Papas, 1987, 1992; Thornton & Vukelich 1988). Em 1991, Downey e 

Levstik na síntese sobre a investigação em ensino e aprendizagem de história, no 

Handbook on Teaching Social Studies, salientam a importância de se desenvolver 

investigação na sala de aula para se obter um conhecimento sobre as melhores formas 

de promover o desenvolvimento da compreensão histórica nas crianças. Um dos autores 

que seguiu esta linha de investigação normalmente com crianças dos primeiros anos de 

escolaridade foi Barton (1996, 2002). 

Alguns destes estudos que pretenderam mostrar que as crianças pequenas podem 

aprender História procuraram analisar o desenvolvimento de conceitos de tempo e do 

pensamento histórico das crianças através de entrevistas utilizando fontes icónicas 

(Barton & Levstik, 1996; Hoge & Foster, 2002), e outros as potencialidades de algumas 
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estratégias e contextos de ensino e aprendizagem para promover esse desenvolvimento, 

assim como uma abordagem da História mais centrada nos aspetos sociais e da vida 

quotidiano (Cooper, 1991, Harnett, 1993; Levstik & Barton, 1996; Hoodless, 1998).  

Muitas das recomendações dos estudos acima referidos, que defendiam que é 

possível e desejável as crianças dos primeiros anos de escolaridade aprenderem um 

determinado tipo de História, através de estratégias motivadoras, foram incorporadas 

nos curricula. Em Portugal, em especial a partir dos anos 90, são evidentes essas 

influências na Organização Curricular e Programas: 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB), já na 

sua edição de 1991 e em especial no Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências 

Essenciais (2001)
1
 e mais recentemente nas Metas de aprendizagem (ME, 2010).  

Em Portugal, esta linha de investigação em cognição histórica, tem-se vindo a 

desenvolver, principalmente desde finais dos anos 90, em especial com publicações de 

dissertações de doutoramento e de vários artigos em revistas e atas de congressos, 

relacionadas com o ensino de história a crianças (Freitas, 2005; Freitas & Solé, 2003; 

Solé, 2009) e com adolescentes e jovens (Barca, 2000; Melo, 2003; Castro, 2006; Gago, 

2007; Simão, 2007; Pinto, 2012). Destacam-se também estudos realizados ao nível de 

Mestrado em Educação, área de especialização em Supervisão na Educação em História 

e Ciências Sociais e mais recentemente em alguns Relatórios de Estágio dos Mestrados 

em Pré-escolar, em Pré-escolar e 1.º ciclo e no Mestrado do 1.º ciclo e 2.º ciclo, 

realizados na Universidade do Minho, o que evidência a relevância dada ao ensino da 

história nos primeiros anos de escolaridade.  

Mais recentemente, esta linha de investigação tem-se alargado a outros países de 

expressão portuguesa, nomeadamente ao Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde, 

proliferando vários estudos empíricos com crianças e jovens destes países, ou até 

mesmo em estudos comparativos.   

Na linha de investigação em cognição histórica com crianças e jovens, os 

resultados têm tornado claro que a construção e a progressão do pensamento histórico 

não é linear, não se processa em estádios invariantes, podendo haver oscilações de 

pensamento, quer em contextos e indivíduos, quer ao longo de várias tarefas do próprio 

indivíduo, devendo-se a vários fatores, entre os quais, o da especificidade da própria 

                                                           
1
 Este documento foi revogado pelo ME pelo Despacho n.º 17169/2011. 
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tarefa (Barca & Solé, 2012). A abordagem construtivista, no processo de aprendizagem 

de história, vem reforçando a relevância dos contextos, das estratégias e tarefas 

propostas aos alunos, bem como o papel ativo do aluno na construção do conhecimento. 

Caberá ao professor desenhar e implementar tarefas em História, desafiadoras e 

significativas, que promovam o desenvolvimento cognitivo temporal e histórico junto 

dos alunos.   

 

A Didática de Estudo do Meio na Universidade do Minho 

A Iniciação à Didática de Estudo do Meio pretende promover nos alunos a 

compreensão de conhecimentos e o desenvolvimento de competências didáticas no 

domínio da iniciação das crianças à exploração do Estudo do Meio, com vista a uma 

formação educacional que tenha por referência a área curricular do Estudo do Meio do 

1º CEB e a área do Conhecimento do Mundo da Educação Pré-Escolar. Procura-se 

promover um processo de formação de agentes de educação com capacidades de 

reflexão, com abertura à inovação e a uma formação permanente que interligue o seu 

crescimento pessoal e profissional. 

O processo de formação nesta área de Didática de Estudo do Meio, iniciado na 

Licenciatura em Educação Básica da Universidade do Minho, tem-se caracterizado pela 

articulação dos seus saberes específicos (ensino das Ciências, da História e Geografia a 

crianças) numa abordagem que tende a articular a teoria à prática, integrando a mais 

recente investigação nesta área a nível nacional e internacional, sistematizada nesta 

comunicação. Neste processo de formação tem-se vindo a adotar uma abordagem 

isomórfica, assumindo-se no processo de formação dos nossos alunos a mesma natureza 

do processo de ensino-aprendizagem preconizado para as crianças, mas sempre 

fundamentada em estudos empíricos de referência relacionados com investigação ao 

nível do ensino das ciência, do ensino experimental e da história às crianças. Iremo-nos 

centrar nesta comunicação na Didática do Estudo do Meio Social e em especial no 

ensino de história a crianças.  

No termo da formação desta unidade e de acordo com o programa da UC os 

formandos devem ser capazes de: 

1 - Explicitar os fenómenos teóricos de uma perspetiva sócio construtivista e 

interdisciplinar de ensino experimental das ciências para crianças. 
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2 - Selecionar e produzir materiais pedagógico-didáticos diversificados, para um 

ensino experimental das ciências de qualidade. 

3 - Planificar unidades de ensino das ciências, com ênfase na atividade 

experimental, reflexiva e colaborativa, em contexto de conteúdos programáticos do 

Ensino Básico e Ensino Pré-Escolar. 

4 - Identificar as formas de apropriação do conceito de tempo e da representação 

da noção de espaço pelas crianças convocando distintos saberes e diferentes perspetivas 

teóricas.  

5 - Analisar investigação relevante sobre o desenvolvimento dos conceitos básicos 

de tempo e espaço para uma aprendizagem de história e geografia por crianças dos 3 aos 

12 anos.   

6 - Identificar as potencialidades de diversas metodologias e estratégias de ensino 

para uma educação histórica e geográfica e para a promoção de uma cidadania ativa.   

7 - Planificar unidades de ensino do Conhecimento do Mundo Social e do Estudo 

do Meio Social, numa perspetiva do construtivismo social através do modelo de aula 

oficina, em contexto de conteúdos programáticos do Ensino Básico e Ensino Pré-

Escolar. 

 

Objetivos 

De acordo com a investigação recente no ensino de História a crianças e em 

concordância com as orientações curriculares anteriores, tem-se vindo a desenvolver 

com os alunos da Licenciatura em Educação Básica, no âmbito da UC de Didática de 

Estudo do Meio, uma experiência de formação orientada para a construção e 

desenvolvimento de um saber didático em ensino de história para crianças. Pretendemos 

assim:  

• Caracterizar essa experiência formativa, em ensino de história;  

• Apresentar, como parte integrante dessa formação a título ilustrativo, a análise 

do processo de exploração de uma atividade de história, “ Os descobrimentos ”, 

implementada por um grupo de alunas, com crianças do Pré-escolar.  

• Avaliar a relevância da formação a que os alunos foram sujeitos, através da 

análise das várias atividades por eles elaboradas no processo formativo.  
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Metodologia de formação 
A experiência de formação ocorreu numa turma de 75 alunos, durante o ano letivo 

de 2011/12, e desenvolveu-se em dois contextos sequenciais, conforme o esquema 

seguinte: 

Figura 1- Contextos e processos de formação 

 
 

Na Unidade Curricular de Iniciação à Didática de Estudo do Meio (Módulo de 

estudo do Meio Social) o processo de formação adota uma abordagem isomórfica. A 

perspetiva pedagógica subjacente ao processo de ensino de história a crianças é 

informada por uma abordagem que preconiza a relevância do desenvolvimento do 

pensamento histórico a partir da educação infantil e dos primeiros anos de escolaridade 

(Cooper, 1995; 2006; Solé, 2009; Barca & Solé, 2012). Tal perspetiva estimula muito os 

processos cognitivos das crianças relacionados com a compreensão temporal e histórica, 

sendo estas induzidas, pela ação do professor/educador, a assumir uma clara 

intencionalidade das suas ações, em relação às atividades de aprendizagem. 

Neste contexto de formação, as abordagens teóricas emergem e desenvolvem-se a 

partir de situações práticas concretas, através: a) da exploração de várias atividades e 

estratégias diversificadas relacionadas com o ensino de história a crianças: exploração 

de fontes textuais, icónicas e de objetos; exploração e construção de linhas de tempo e 

genealogias; análise e exploração de narrativas (lendas, contos, e literatura de ficção-

histórica); o fio da história (Storyline/Storypath); jogos diversos (de detetive, de 

tabuleiro, do intruso, etc.), jogos de faz de conta; visitas de estudo e peddy-papers); 

construção de museus em sala de aula; modelos de aprendizagem de conceitos; b) da 
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análise de diários de aulas elaborados na sequência de um processo de investigação-

ação realizado pela docente, durante a implementação, em salas de aula, de várias 

atividades de ensino aprendizagem de história com crianças do 1.º ciclo (Solé, 2009); c) 

da realização, por parte dos alunos, das mesmas atividades previstas para as crianças, 

com a planificação de atividades a implementar em sala de aula e elaboração de 

materiais pedagógicos (fichas de trabalho, tarefas de papel e lápis, jogos, guiões de 

visita de estudo, etc.). Os alunos, em formação, são estimulados a refletir sobre o 

processo vivenciado e/ou analisado no sentido de tomarem consciência das virtudes de 

idêntico processo na exploração que deverão promover no futuro com as crianças.  

Como parte integrante deste processo formativo, é proporcionada aos alunos a 

oportunidade de, na sua ação educativa com as crianças, durante os períodos de 

observação/intervenção em Jardim de Infância ou em Escolas do 1º Ciclo, colocarem 

em prática os conhecimentos adquiridos em contexto de formação na Universidade. 

Para isso, planificam atividades de história, que contém, para além do material 

necessário e dos objetivos de aprendizagem, indicações sobre como devem explorar 

essas atividades com as crianças. Em situações pontuais, as formandas implementaram 

em contextos de Jardim de Infância e nas Escolas do 1.º CEB, no âmbito de uma outra 

UC Projetos Interdisciplinares e Ação Pedagógica (PIIAP II), segundo a perspetiva de 

formação abordada no contexto de formação anterior.  

Na sequência do processo de exploração das atividades realizadas no âmbito de 

ensino de história e de geografia com as crianças em PIIAP II, os alunos elaboram 

diários de aula e reflexões, com base nos registos escritos e gravações áudio que 

realizam, durante a sua observação participante. Os diários de aula constituem não só 

um método de registo de dados, mas também uma estratégia de reflexão na e sobre a 

prática (Zabalza, 2004; Solé, 2009), ocorrida em contexto real de sala de aula. 

Do nosso ponto de vista, as questões fundamentais, quanto à promoção do ensino 

de história nos primeiros anos de escolaridade, residem fundamentalmente na definição 

da(s) filosofia(s) de abordagem a implementar com as crianças (sócio-construtivista) e 

no desenvolvimento de competências científico-didáticas dos professores e educadores 

para que, em contexto de sala de aula, promovam o correspondente processo educativo 

nesta área do saber (Estudo do Meio) que se revela uma área transversal, integradora de 
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várias áreas disciplinares, mas com uma perspetiva de ensino centrada no aluno (Fosnot, 

1999). 

 
Uma experiência de didática de ensino de História no Jardim de Infância  

No âmbito da unidade curricular de Iniciação à Didática de Estudo do Meio, da 

Licenciatura em Educação Básica, foi proposto aos alunos a planificação de uma 

atividade de ensino de história podendo esta vir a ser implementada em contexto de sala 

de aula no âmbito da unidade curricular PIIAP II em contexto de jardim de Infância ou 

1.º CEB. Nem todos os grupos tiveram a possibilidade de implementar a atividade 

planificada no âmbito da prática pedagógica supervisionada por motivos diversos, um 

dos quais se prende com a não possibilidade de intervenção de alguns grupos nos 

contextos em que estavam inseridos, limitados apenas a realizar observação. No entanto, 

em alguns contextos os alunos tiveram essa possibilidade, o que lhes permitiu uma 

melhor compreensão e reflexão do processo de ensino aprendizagem no âmbito do 

Estudo do Meio Social, especialmente no ensino da história às crianças.  

Neste texto procurámos descrever e refletir a partir da observação/implementação 

de uma atividade de ensino de história realizada por um grupo de alunas (Ana Isabel 

Marinho, Cristiana Pereira, Catarina Sampaio, Lisete Cunha, e Vanessa Cruz)
2
 em 

contexto de Jardim de Infância com crianças de 3-6 anos, cujo projeto curricular de 

turma se centrou na temática dos Descobrimentos com o título: “O meu país e os 

Descobrimentos”, centrado na área do Conhecimento do Mundo, mas em articulação 

com outras áreas, nomeadamente Formação Pessoal e Social, as Expressões Plásticas e a 

Comunicação e mesmo a área da Matemática. Ao longo do ano as crianças 

desenvolveram várias atividades subordinadas a esta temática, nomeadamente a 

exploração de personalidades da época dos Descobrimentos, como por exemplo, D. 

Manuel I, D. João IV, Vasco da Gama, Luís de Camões; exploração de materiais da 

época e instrumentos de navegação (como o astrolábio, o quadrante e a bússola); a 

realização de experiências sempre associadas ao respetivo registo, nomeadamente, “a 

bússola indica sempre o norte” e “o efeito do vento nas naus”; a realização de uma visita 

a Vila do Conde, com o objetivo de consolidar algumas aprendizagens relativas aos 

elementos constituintes de uma nau, findando com a construção de uma nau no interior 

                                                           
2
 Agradecemos às alunas o terem autorizado a divulgação deste seu trabalho realizado no 

âmbito desta UC.  
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da sala. Posteriormente realizaram o reconto e ilustração da Obra “Os Lusíadas de Luís 

de Camões contados às crianças e lembrados ao povo” pelas crianças e finalizaram o 

projeto com a produção de vários adereços da época (colares de “ouro”, peças de 

vestuário (barrete), etc.) a integrar na peça de teatro do final de ano e painéis de azulejos 

com desenhos de vários tipos de embarcações.  

Atendendo à originalidade do projeto pela relevância dada ao 

ensino/aprendizagem de história desde os primeiros anos da infância, e à demonstração 

da viabilidade e enormes potencialidades que podem ser desenvolvidas nesta área do 

conhecimento com crianças de tenra idade, decidimos apresentar, descrever e refletir a 

partir deste exemplo de projeto pedagógico, da relevância do ensino da história a 

crianças. As alunas intervieram neste projeto já numa fase adiantada, e apenas se 

descreve neste texto o trabalho desenvolvido por este grupo de estagiárias. Atendendo 

ao projeto, às observações realizadas na sala de aula e aos diálogos com a Educadora as 

alunas decidiram trabalhar o conceito de “mudança” com as crianças, através de alguns 

tipos de embarcações, vestuário e acessórios e da importância das especiarias e sedas na 

época. Estas temáticas foram exploradas e trabalhadas em três sessões: a 1.ª sessão 

incidiu sobre diferentes tipos de embarcações da época dos descobrimentos, a 2.ª sessão 

sobre vestuário, calçado e acessórios da época e a 3.ª sessão sobre o comércio de sedas e 

especiarias.  

 

Objetivos de aprendizagem/resultados esperados  

Compreensão temporal (cronologia):  

- A criança compara unidades de tempo, por exemplo entre antigamente e agora.  

- A criança sequencializa por ordem cronológica os diferentes tipos de 

embarcações associados aos Descobrimentos.  

 

Compreensão temporal (mudança):  

- A criança explora, manuseia, identifica e confronta a utilidade dos acessórios e 

materiais na época dos descobrimentos e atualmente, bem como as suas 

funcionalidades;  

- A criança reconhece mudanças relativas às embarcações, ao vestuário e aos 

acessórios e à utilização de especiarias.  
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- A criança compreende a evolução da cultura portuguesa como meio de 

identidade de modo a ampliar o conhecimento do mundo;  

 

Compreensão histórica contextualizada:  

- A criança descreve situações/vivências de tempos passados (época dos 

Descobrimentos) 

- A criança reconhece diferenças ao nível tecnológico (embarcações), do vestuário 

e acessórios entre o passado e o presente; 

- A criança descreve aspetos significativos de mudanças e de utilidade face aos 

materiais e às embarcações apresentados;  

- A criança constrói/reproduz acessórios antigos da época dos descobrimentos 

com materiais do quotidiano atual;  

 

Sessão 1- A evolução dos barcos ao longo dos tempos 

Num primeiro momento, com base na metodologia da aula-oficina (Barca, 2004), 

as alunas estagiárias procuraram explorar as ideias prévias das crianças acerca de alguns 

tipos de embarcações ao longo dos tempos, através da interação e diálogo. Mostraram 

várias imagens de diferentes tipos de embarcações, nomeadamente a caravela, a nau, o 

barco a vapor, o veleiro, o iate, o navio e o submarino, e procuram que as crianças as 

identificassem. Verificaram que algumas crianças identificaram pelo nome várias destas 

embarcações (caravela, nau, veleiro, submarino) e respetiva função. A interação verbal 

e a comunicação permitiram verificar que as crianças já possuíam alguns 

conhecimentos, revelando-se capazes de identificar algumas destas embarcações pelos 

próprios nomes, assim como identificar diferenças entre os tipos de embarcações, ao 

nível de tamanho, tipologia de velas, materiais de construção, e diferenças tecnológicas 

(a velas ou a motor). Numa fase posterior, as crianças sequencializaram no quadro as 

imagens anteriormente exploradas, trabalhando assim a cronologia ao nível da 

sequencialização e conceitos como anterior/posterior (antes de …e depois de….) e de 

simultaneidade (do mesmo tempo/época). Num terceiro momento, e após identificadas 

as semelhanças e diferenças, bem como as funcionalidades das várias embarcações, as 

alunas propuseram a elaboração de um registo em formato de azulejo sobre a 

embarcação mais atrativa a cada criança, justificando tal escolha. Este tipo de tarefa 
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possibilitou promover e trabalhar com as crianças a significância histórica, na medida 

em que cada uma delas escolhia um tipo de embarcação, apresentando argumentos que 

justificassem essa escolha, integrando explicações com base nos conhecimentos que 

tinham adquirido acerca dos diferentes tipos de embarcações. Os azulejos foram 

apresentados e, em conjunto, foi elaborado um quadro coletivo que integrava todas as 

produções das crianças, ao qual foi atribuído um nome, escolhido pelas mesmas. 

Curiosamente os títulos sugeridos pelas crianças correspondiam a títulos de “histórias 

encantadas” já conhecidas pelas crianças, tendo sido escolhido o título: “O meu país e 

os Descobrimentos”.  

 

Sessão 2- O que se usava na época dos descobrimentos? (vestuário, adereços e 

acessórios) 

Nesta sessão, continuaram a explorar as mudanças, neste caso relativas a 

vestuário, calçado e acessórios. Assim, numa primeira instância, as alunas estagiárias 

possibilitaram às crianças a oportunidade de explorarem imagens de pinturas de reis e 

rainha e de vida quotidiana na época dos Descobrimentos incidindo a observação no 

vestuário, calçado, acessórios (boinas e barretes de marinheiros, turbantes, colares, 

cordões, cintos, etc.). Manipularam acessórios atuais, como um cordão de ouro 

(juntamente com os brincos correspondentes) e bijuteria. Contrastaram entre joias da 

época da época dos Descobrimentos e bijuteria/colares atuais, gorros dos marinheiros e 

boinas da marinha, sapatos da época de acordo com a classe social e calçado atual, e, 

por fim, exploraram o significado da utilização dos turbantes na Índia. A exploração do 

cordão de ouro e dos brincos foi acompanhada de questionamento reflexivo que 

permitiu evidenciar a aplicação de conhecimentos históricos anteriormente adquiridos:   

(Momento em que se passou os colares de mão em mão) 

Discente: “Tiago, o cordão pesa? “  

Tiago: Não. (Esta resposta pode ser influenciada pelo facto da criança conseguir pegar 

no mesmo)  

Diana: (perante os colares atuais afirmou) “São iguais aos da minha mãe”.  

Ivo : (com um dos colares na mão questionou) “Posso levar para a minha mãe?” 

Discente: (afirmando que o colar era feito de ouro perguntou) “Acham que todas as 

pessoas usam este colar? Acham que tinham dinheiro para o comprar?” 
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Todos: “Não”.  

José Paulo: “Só os mais ricos”.   

Uma das crianças relembrando o que a educadora tinha trabalhado com eles no ano 

passado refere: “Só a nobreza e o clero usavam”. Pode-se verificar através deste 

exemplo que crianças pequenas, mesmo no Jardim de infância são capazes de aplicar 

conceitos substantivos da história, neste caso relacionados com a organização social do 

passado (ex: nobreza e clero) a novas situações de aprendizagem, mobilizando esses 

mesmos conceitos em contexto.  

Questionaram as crianças sobre se os homens usavam também colares. “Após 

vários terem respondido que não, o João Paulo retorquiu, dizendo que o seu pai usava 

um fio com a cruz”. Procuraram que as crianças encontrassem evidências sobre o seu 

uso pelos homens, através da exploração de várias imagens de personalidades da época 

dos Descobrimentos (Vasco da Gama, Camões) e de imagens atuais com homens a usar 

fios. As crianças concluíram assim, que também alguns homens usaram e ainda 

continuam a usar fios, reconhecendo no entanto diferenças próprias de cada época. 

Compararam ainda imagens de marinheiros da época dos Descobrimentos e imagens de 

marinheiros atuais identificando semelhanças e diferenças. Por exemplo o J.P. referiu: 

“A roupa dos marinheiros agora é muito branca e azul” descrevendo a farda da marinha. 

A exploração de imagens comparadas alusivas ao tipo de sapatos usados na época e seu 

contraste com os atuais, gerou uma interessante discussão demonstrando que as crianças 

realizam inferências e deduções, estabelecendo relações de causalidade: “Antes os 

pobres andavam descalços”; “Aqueles sapatos (apontando para os sapatos com a 

biqueira quadrada) o meu pai usa nas festas”. 

Posteriormente, e tendo em conta o projeto a ser desenvolvido pelo grupo, 

exploraram, também, os turbantes, uma vez que uma das crianças iria representar o 

Samorim (rei de Índia) na peça de teatro a apresentar aos pais. Assim, as crianças 

exploraram uma fotografia do Samorim e questionaram-nas acerca do que vestia. Deram 

a conhecer as mudanças subjacentes ao uso dos turbantes e o seu respetivo significado. 

Perante a visualização destas imagens, as crianças inferiram: “Os turbantes não são 

iguais do Samorim e dos outros”; “O dos outros é feito de pano”; “Os mais pobres não 

usavam”. 
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As alunas estagiárias puderam constatar dos diálogos com as crianças que muitos 

dos seus comentários refletiam a mobilização de conhecimentos adquiridos 

anteriormente, apoiados nas experiências pedagógicas vivenciadas e revelaram-se 

capazes de realizar inferências e deduções na interpretação de imagens e objetos 

manipulados.  

Após explorarem imagens sobre os adereços e vestuário lançaram um desafio às 

crianças: “Será que conseguimos fazer fios e chapéus de marinheiros com materiais de 

agora?”. Disponibilizaram um conjunto de materiais para as crianças construírem boinas 

em felpo, colares e cordões construídos com massas e cartão, que foram usados como 

adereços na peça de teatro de apresentação do projeto à comunidade escolar.  As 

crianças souberam escolher os materiais mais apropriados para construírem os seus 

adereços: “Este botão tem a cruz de Portugal”; “Eu quero estas bolas (perante bolas de 

esferovite) para fazer aquela roda (referindo-se à libra que compunha o cordão de 

ouro)”. Este aluno desenhou na bola de esferovite o símbolo da cruz de Portugal que 

Vasco da Gama envergava no seu cordão.  

Nesta sessão algumas crianças construíram os chapéus dos marinheiros e o 

estandarte para a peça de teatro, isto após terem explorado pinturas de época e a 

bandeira que vigorava no reinado de D. Manuel.  

 

Sessão 3 – Que produtos trouxeram os portugueses de outras terras? 

De modo a concluir este conjunto de atividades que visava a compreensão da 

mudança ao longo dos tempos sobre embarcações, acessórios e vestuário, as alunas 

estagiárias decidiram partir para outro tipo de exploração, neste caso, para as sedas e 

especiarias. As crianças sabiam que os portugueses faziam trocas comerciais com a 

Índia, uma vez que as iriam representar no teatro, contudo, desconheciam o que eram. 

Assim, num primeiro momento, as alunas introduziram as especiarias e as sedas para 

que as crianças as explorassem e manipulassem. Estas observaram, manipularam, 

cheiraram e, algumas delas, provaram mesmo várias especiarias: Canela; Orégãos; 

Açafrão; Pimenta; Cominhos; Erva-doce; Alecrim; Loureiro; Alho; Noz-moscada; 

Malaguetas; Piripiri; Gengibre; Caril; Tomilho; Colorau. Após esta exploração, 

procederam a um diálogo com as crianças acerca dos diferentes formatos, da cor, da 
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textura, do paladar e do cheiro. Estas, foram posteriormente utilizadas pelas crianças, 

para forrar o livro que as crianças recontaram e ilustraram.  

Todas estas atividades culminaram no final do ano com a realização de uma peça 

de teatro (dramatização) sobre a época dos descobrimentos.  

 

Considerações Finais  

O desenvolvimento do pensamento histórico é um processo lento que se deve ir 

desenvolvendo desde os primeiros anos de escolaridade (Cooper, 1995, Solé, 2009; 

Barca & Solé, 2009). Este processo implica um grande envolvimento intelectual e 

socioafetivo da criança e é indissociável de uma intervenção planificada e 

intencionalmente orientada, por parte do professor/educador, para a consecução destas 

aprendizagens pelas crianças. O professor/educador desempenha um papel fundamental 

neste processo, para isso deve planificar estratégias pedagógicas adequadas ao grupo 

criança com o qual está a trabalhar.  

Neste módulo da UC de Iniciação à Didática de Estudo do Meio procurámos que 

os nossos alunos integrem a teoria na prática, fomentando nos futuros 

educadores/professores competências que deverão implementar na sua prática 

profissional: estruturar/planificar tarefas e estratégias com recurso a fontes diversas; 

selecionar e trabalhar com as crianças diferentes tipos de fontes icónicas (gravuras, 

fotografias, desenhos, pinturas), textuais e materiais; promover o questionamento e a 

discussão; criar atividades desafiadoras potenciadoras da promoção e desenvolvimento 

do pensamento histórico desde os primeiros anos de escolaridade, incluindo no jardim 

de Infância. Adotámos por isso, com os nossos alunos, futuros professores um modelo 

isomórfico de formação, assumindo a mesma natureza do processo de ensino-

aprendizagem preconizado para as crianças. 

O exemplo ilustrativo que aqui apresentámos e analisámos revela que as alunas, 

futuras educadoras realizaram uma boa incorporação didática da perspetiva de 

abordagem do ensino de história preconizada para as crianças. A intencionalidade que 

imprimiram à sua planificação e posterior operacionalização através da sua 

implementação em sala de aula, é concomitante com uma prática reflexiva, na forma 

como vão regulando e realimentando a atividade cognitiva conjunta das crianças, 

através de um contínuo questionamento, estimulador da reflexão e da ação.  
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Neste modelo de formação destacamos ainda a relevância que os alunos atribuem 

ao facto de poderem colocar em prática os saberes didáticos desenvolvidos nas aulas de 

Iniciação à Didática de Estudo do Meio. A oportunidade de intervir e de vivenciar, em 

contexto real de sala de aula, toda a atmosfera de entusiasmo e efervescência intelectual 

das crianças constitui não só fator de desenvolvimento de competências didáticas 

durante a sua ação educatica com as crianças, mas também um importante fator de 

adesão futura à abordagem do ensino de história em diferentes níveis de escolaridade, 

assumido pelos alunos em formação.  

Este modelo de formação, continuado ao nível dos mestrados (2.º ciclo), visa 

também promover competências investigativas e reflexivas dos futuros 

professores/educadores; contribuir para fomentar o perfil do professor-investigador; 

criar condições para o desenvolvimento de uma epistemologia praxeológica na 

promoção de competências profissionais reflexivas, essenciais ao desenvolvimento 

profissional.  

 

Referências bibliográficas 

Barca, I. (2000). O pensamento histórico dos jovens. Braga: Universidade do Minho, 

Instituto de Educação e Psicologia. 

Barca, I. (2004). A Aula Oficina em História: do projecto à avaliação. In I. Barca (Org.), 

Para uma  Educação Histórica de Qualidade (pp.131-144). Braga: CIEd, 

Universidade do Minho. 

Barca, I. & Solé, G. (2012). Educación histórica en Portugal: metas de aprendizaje en 

los primeiros anos de escolaridade. REIFOP, 15 (1): 91-100. (enlace web: 

WWW.aufop.com) 

Barton, K. C. & Levstik, L. S. (1996). “Back when God was around and everything”: 

Elementary children’s understanding of historical time. American Educational 

Research Journal, 33 (2), 419-454. 

Barton, K. C. (1996). Narrative Simplifications in Elementary Students’ Historical 

Thinking. In J. Brophy (Ed.) Advances in Research on Teaching, Volume 6 (pp. 

51-83). Greenwich: JAI Pres Inc.  

Barton, K. C. (2002) “Oh, that’s a Tricky Piece!”: Children Mediated Action, and the 

Tools of Historical Time. The Elementary School Journal, 37(1), 89-106. 

Booth, M. (1980). A Modern World History Course and the Thinking of Adolescent 

Pupils. Educational Review, 32(3), 245-257. 

Booth, M. (1987) Ages and Concepts: A Critique of the Piagetian Approach to History 

Teaching. . In C. Portal (Ed.) The History Curriculum for Teachers, (pp. 22-38). 

London: Falmer Press. 

Bruner, J. (1960). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2962

http://www.aufop.com/


Bruner, J. (1966). Towards a Theory of Instruction. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Castro, J. (2006). A interculturalidade e o Pensamento Histórico dos Jovens. Tese de 

Doutoramento em Educação, Metodologias do Ensino da História e das Ciências 

Sociais. Braga: Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho. 

Cooper, H. (1991). Young Children's Thinking in History. Unpublished PhD Thesis. 

Institute of Education. London: London University.  

Cooper, H. (1992). The Teaching of History in Primary Schools- Implementation the 

Revised National Curriculum. London: David Fulton. 

Cooper, H. (1995). History in the Early Years: Teaching and Learning in the first three 

Years of School. London: Routledge. 

Cooper, H. (2006). History 3-11- Early Years &Primary – A guide for teachers. 

London: David Fulton Publishers.  

Dickinson, A. K.; Lee, P.  e Rogers, P. J. (1984). Learning History. London: 

Heinemann Educational Books.  

Downey, M. & Levstik, L. S. (1991). Teaching and Learning history. In J. Shaver (Ed.), 

Handbook of research on social studies teaching and learning (pp.400-410). New 

York: Macmillan.   

Epstein, T.(2003). The Past, Present and Future of Research on History Education. 

Educational Research, 32(4): 29-32.  

Fosnot, C. (1999). Construtivismo e Educação. Lisboa: Edições Piaget. 

Freitas, M. L. (2005). História de Portugal no 1º ciclo do ensino básico: os programas, 

os manuais e a voz dos alunos. In Bento Silva & Leandro de Almeida (coord.),  

Actas do 8.º Congresso Galaico-Português de Psicopedagogia (pp. 2135-2149). 

Braga: CIEd, Universidade do Minho. [CD-ROM]. 

Freitas, M. L.V. & Solé, M. G. S. (2003). Desenvolvimento de competências 

linguísticas e de compreensão histórica através do uso da narrativa: Da teoria à 

prática,  In Actas do 1.º  Encontro Internacional A Criança, a Língua e o Texto 

(pp. 43-76). Braga: IEC, Universidade do Minho. [CD/ROM]. 

Gago, M. (2007). Consciência Histórica e narrativa na sala de História: concepções de 

professores. Tese de doutoramento em Educação. Braga: Instituto de Educação e 

Psicologia, Universidade do Minho. 

Hallam, R. N. (1967). Logical thinking in history. Education Reviews, 19,183-202. 

Hallam, R. N. (1979). Attempting to improve logical thinking in school history. 

Research in Education, 21, 1-24.  

Harnett, P. (1993). Identifying Progression in Children's Understanding: The use of 

visual materials to assess primary school children's learning in history. Cambridge 

Journal of Education, 23 (2), 137-154. 

Hoge, J. D. & Foster, S. J. (2002). It's about time: Students' Understanding of 

chronology, Change, and development in a Century of Historical Photographs. 

Annual Meeting of The American Education Research Association, New Orleans: 

Louisiana. 

Hoodless, P. (1998). Children’s awareness of time in story and historical fiction. In P. 

Hoodless (Ed.) History and English in the primary school: exploiting the links 

(pp. 103-115). London: Routledge. 

Levsik, L. & Papas, C. (1987) Exploring the development of historical understanding. 

Journal of Research and Development in Education, 21 (1), 1-15. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2963



Levstik, L. S. & Pappas, C. C. (1992). New directions for studying historical 

understanding. Theory and Research in Social Education, 20 (4),  369-385. 

Melo, M. C. (2003). O conhecimento tácito histórico dos adolescentes. Braga: 

Universidade do Minho, Instituto de Educação e Psicologia. 

Ministério da Educação – Departamento da Educação Básica – Núcleo de Educação 

Pré-Escolar (1994). Jardim de Infância/Família: Uma abordagem interactiva. 

Lisboa: Ministério de Educação. 

Ministério da Educação/Departamento da Educação Básica (2001). Currículo Nacional 

do Ensino Básico. Competências Essenciais. Lisboa: Ministério da 

Educação/Departamento da Educação Básica. 

Ministério de Educação (2010). Metas de aprendizagem. Disponível  

em<http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/sobre-o-

projecto/apresentacao/> (29.06.2013). 

Pinto, M. H. (2012). Educação Histórica e Patrimonial: conceções de alunos e 

professores sbre o passado em espaços do presente. Tese de doutoramento em 

Educação. Braga: Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho. 

Simão, A. (2007). A construção da evidência histórica: concepções dos alunos do 3.º 

ciclo do ensino básico e secundário. Tese de Doutoramento em Educação, 

Metodologias do Ensino da História e das Ciências Sociais. Braga: Instituto de 

Educação e Psicologia, Universidade do Minho. 

Solé, M.G. (2009). A História no 1.º Ciclo do ensino básico: a concepção do tempo e a 

compreensão histórica das crianças e os contextos para o seu desenvolvimento. 

Tese de doutoramento na Área de Estudos do Meio Social. Braga: Universidade 

do Minho. 

Solé, M. G. (2011). Metas de aprendizagem no 1.º CEB: um exemplo da sua 

operacionalização. In Isabel Barca (Org.) Educação e Consciência Histórica na 

Era da Globalização (pp.135-156). Braga: CIEd, Universidade do 

Minho/Associação de Professores de História. 

Thornton, S. J. & Vukelich,  R. (1988). Effects of children's understanding of time 

concepts on historical understanding. Theory and Research in Social Education, 

17 (1), 69-82. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2964

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/sobre-o-projecto/apresentacao/
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/sobre-o-projecto/apresentacao/
macbook
Texto digitado
voltar



DESENVOLVIMENTO E USO DO JOGO DIDÁTICO “CORRIDA DA 
QUÍMICA” E SUA IMPLEMENTAÇÃO NO ENSINO DA QUÍMICA NO 8º 

ANO DE ESCOLARIDADE 
 

Maria Luísa C. S. Costa 

Carlos J. R. Silva
 

 

Escola E.B. 2,3 de Gualtar 

Universidade do Minho 

 

luisacsc@gmail.com 

csilva@quimica.uminho.pt 

 
RESUMO: A utilização de jogos didáticos no processo de ensino-aprendizagem da 

química é uma tendência recentemente proposta por vários autores. Esta abordagem 

pedagógica revela-se um útil instrumento para a promoção de aspectos relacionados com o 

desenvolvimento cognitivo, intelectual e criativo o que promove um acréscimo da 

motivação dos alunos para o processo de ensino. Consequentemente, considera-se que o 

uso destes instrumentos facilita a sociabilidade dos alunos, traduzindo-se num acréscimo 

das capacidades de interação pessoal, e contribui para promover o sucesso dos alunos na 

escola e na sociedade. 

Neste trabalho descrevem-se as etapas de construção de um jogo didático, intitulado 

“Corrida da Química” sendo este utilizado como suporte de aprendizagem da unidade 

didática “Reações Químicas". O processo de elaboração do jogo envolveu a construção dos 

vários componentes, nomeadamente: o tabuleiro do jogo (baseado na Tabela Periódica dos 

Elementos); os conjuntos de cartões; os modelos de equipamento de laboratório; modelos 

atómicos e peças de puzzle de modelos de iões. Serão apresentados os resultados da 

implementação de dois testes (teste inicial e teste final)  que avaliaram o impacto do jogo 

no processo de aprendizagem permitindo concluir que este jogo contribuiu para uma 

melhoria do aproveitamento e uma participação mais ativa dos alunos.  

 

 

Introdução 

A abordagem lúdica no ensino de química por meio de jogos educacionais, é 

uma ferramenta pedagógica que vem sendo proposta por Cunha (2012), invocando 

que o uso do jogo didático permite a transmissão e aprendizagem de conhecimentos 

(processo ensino/aprendizagem), envolvendo a sujeição a regras estabelecidas e ações 

planeadas, mantendo equilibrada a função lúdica e a função educativa do jogo. 

Segundo  Cunha (2012) os jogos didáticos podem ser utilizados como recurso 

educativo de várias formas podendo localizar-se no planeamento didático do 

professor para: apresentar um conteúdo programado; ilustrar aspetos relevantes de 

conteúdo; rever e/ou sintetizar pontos ou conceitos importantes do conteúdo; destacar 

e organizar temas e assuntos relevantes do conteúdo químico; e avaliar conteúdos já 

desenvolvidos.  
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Barros et al (2009) argumenta que a utilização de práticas pedagógicas 

inovadoras, como é o caso de jogos didáticos, de simples construção, se traduzirá numa 

maior dinâmica do processo de ensino/aprendizagem em Química, que complementado 

com demonstrações laboratoriais de baixo custo, proporcionará as condições para um 

envolvimento mais ativo dos alunos. 

O uso destes recursos pedagógicos não tem, contudo, sido valorizada e 

implementada o que se pode explicar por várias razões, nomeadamente:  a atitude, da 

maioria dos docentes, em utilizar metodologias convencionais, pois segundo Malaquias 

(2012), permite-lhes permanecer numa zona de comodidade, ministrando aulas  

previsíveis, onde têm tudo planeado, tendo o domínio e o controle de tudo o que ocorre 

na sala de aula. De acordo com este autor, os professores, ao optarem por mudar a sua 

metodologia, consideram que “perdem” o domínio e o controlo das suas aulas, 

ingressam num ambiente desconhecido e diferente, tornando o final de cada aula 

imprevisível e inesperado, o que faz com que muitos professores se sintam inseguros.  

Guimarães et al (2006) defende que os professores têm muitas vantagens ao 

adquirir competências nestes novos domínios metodológicos pois os tornará capazes de 

utilizar/desenvolver práticas pedagógicas inovadoras no sentido de promover a inclusão 

e sucesso dos alunos na escola e na sociedade.  

É neste âmbito que o jogo didático ganha espaço como instrumento motivador da 

aprendizagem de conhecimentos químicos ao estimular o interesse do estudante e 

promovendo o desenvolvimento de atividades centradas no aluno. 

Malaquias (2012) complementa os argumentos a favor pois considera que a a 

aplicação de jogos didáticos proporciona, momentos de descontração, alegria e prazer, 

resgata novamente o interesse do aluno pelo estudo, pela vontade em querer aprender e 

de ir atrás do conhecimento, promovendo um aumento da motivação dos alunos, 

promovendo o seu desenvolvimento cognitivo, potenciando a aprendizagem e 

proporcionando melhorias no processo ensino-aprendizagem. Para além disso considera 

que o jogo didático é ainda uma excelente ferramenta para promover, no aluno, a 

sociabilidade, o respeito pelos outros; o respeito às regras; a interação interpessoal; o 

trabalho em equipa e colaboração entre os indivíduos. 

Atualmente, em Portugal e de acordo com o documento elaborado pelo Ministério 

da Educação e Ciência - Currículo Nacional do Ensino Básico da disciplina de Ciências 
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Físico-Químicas – Competências Essenciais, é dada ênfase às competências que o aluno 

deve adquirir, a destacar, desenvolver princípios e valores como o respeito pelo 

conhecimento e pelo outros que o predisponham à consciencialização social, à 

edificação da sua própria identidade e à intervenção cívica de forma responsável, 

solidária e crítica.  

Em resposta a estas diretivas procurou-se construir um  jogo didático, que pudesse 

ser uma alternativa para os alunos adquirirem e/ou reforçarem conhecimentos, 

auxiliando na aprendizagem na disciplina de Ciências Físico-Química no 8º ano de 

escolaridade, e como uma ferramenta que permitisse facilitar a assimilação e a 

aprendizagem de conceitos relacionados com a unidade temática “Reações Químicas”. 

Para a concretização deste jogo foi necessário desenvolver um conjunto de componentes 

usando meios de baixo custo. Também foram construídos diversos grupos de cartões 

pergunta-resposta, relativos aos temas em estudo, que exigissem uma resposta rápida e 

simples, o que exigiu reunir-se um conjunto de questões segundo os estudos de 

Cavaleiro e Beleza (2008; 2009) e Silva et al (2007). 

A avaliação do uso deste jogo envolveu duas turmas do 9º ano e compôs-se de 

três fases: a realização de um teste inicial aplicado a 2 turmas do 9º ano, a realização do 

jogo e por fim a realização de um teste final, envolvendo as questões do teste inicial nas 

quais se tinha registado que o acerto da totalidade da pergunta teve percentagens de 

sucesso inferiores a cinquenta por cento. 

 

Objetivos  

O trabalho desenvolvido teve como objetivo a concepção e desenvolvimento de 

um jogo didático e a avaliação do seu impacto no processo de ensino-aprendizagem de 

alunos no ensino do 8º ano da disciplina de Ciências Físico-Químicas. 

 

Método 

Amostra 

O estudo realizado visava a aplicação do jogo a estudantes que frequentam o 8º 

ano. Por razões atribuídas ao facto de um dos autores lecionar turmas do 9º ano 

escolheu-se uma amostra formada por um total de 46 alunos do 9º ano da Escola 

E.B.2,3 de Gualtar, sendo  20 alunos da turma A e 26 da turma D. 
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A seleção da amostra teve em consideração a  conveniência de serem alunos 

pertencentes a  turmas cuja lecionação é da própria responsabilidade de um dos autores 

e esta comportar duas turmas com diferentes caraterísticas: a turma A era formada por 

alunos com bom aproveitamento e comportamento, interessados e motivados para as 

atividades escolares enquanto que a turma D era constituída por alunos, com resultados 

escolares satisfatórios, mais heterogéneos, com menores índices de empenhamento e 

que apresentavam no seu percurso escolar retenções e várias faltas disciplinares, a 

outras disciplinas.  

 

Instrumentos 

i. Descrição dos componentes e regras do jogo 

O jogo “Corrida da Química” foi desenvolvido tendo por objetivo o uso como 

auxiliar lúdico-didático a utilizar durante as aulas, procurando-se fomentar a promoção 

do entendimento conceitual de química em estudantes do oitavo ano, desenvolver a 

representação e facilitar a assimilação e a aprendizagem de conteúdos relacionados com 

a unidade temática “Reações Químicas”.  

O jogo é constituído pelo seguintes elementos: 

- O tabuleiro de jogo (tendo como base a Tabela Periódica dos Elementos),o 

regulamento, as peças de marcação da posição, um dado numerado de um a seis e a 

folha de registo da posição do peão de marcação da equipa ; 

-   Um conjunto de cartões correspondente às quatro diferentes tarefas: “Responde 

rápido”, “Estás no laboratório”, “Constrói uma molécula” e “Constrói um puzzle”, 

utilizando-se as fontes anteriormente referidas.   

- Um conjunto de 33 fotografias representativas de material de laboratório e outro 

material acessório, que são usadas na tarefa “Estás no laboratório”; 

- Um conjunto de 22 esferas de esferovite de diversas cores, representando átomos 

de variados elementos químicos destinados à construção de modelos moleculares, 

usadas na tarefa “Constrói uma molécula”; 

- Um conjunto de 40 peças de puzzle representando o modelo de diversos iões, 

usadas na  tarefa “Constrói um puzzle”. 

O princípio e as regras do jogo são semelhantes a vários outros jogos de tabuleiro, 

como é o caso, do denominado ”Jogo da Glória”, nomeadamente:  

- O aluno/equipa estabelece uma ordem rotativa de jogar; 
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- O avanço ao longo das casas é determinado pelo lançamento do dado pelo 

aluno/grupo, sendo a sua posição indicada por uma marcador/peão; 

- Vence o jogo o aluno/equipa que primeiro atingir a casa final (casa número 92); 

 Este jogo apresenta, contudo algumas variantes, relativamente a outros jogos de 

tabuleiro, nomeadamente:  

- O jogo está dividido em 3 etapas: da casa 1 (H, Hidrogénio) à 30 (Zn, Zinco), da 

cada 31 (Ga, Gálio) à 57 (La, Lantânio)  e da casa 58 (Ce, Cério) à casa final 92 (U, 

Urânio); 

- A progressão, ao longo do jogo, é condicionada quer pelo sucesso de realização 

de diversas tarefas  quer por outros incidentes quando a marca do aluno/equipa atinge as 

casas assinaladas com o correspondente símbolo ou cor. 

 

ii. Descrição do teste 

Para se avaliar a influência da aplicação de jogos interativos no ensino da 

Química, em particular no respeitante à unidade “Reações Químicas” do 8º ano, 

implementou-se a realização de  dois instrumentos de avaliação quantitativa, aqui 

designados por teste inicial e teste final. Para a composição do teste inicial escolheram-

se perguntas presentes em fichas de trabalho e testes dados ao longo do nosso percurso 

profissional e consultada informação procedente de alguns manuais escolares (Cavaleiro 

& Beleza, 2008, 2009; Fiolhais et al, 2007; Maciel et al, 2007; Silva et al, 2007). 

O teste inicial era constituído por três etapas de questões, no total de 31 questões 

que foram selecionadas de acordo com a matéria questionada em cada etapa do jogo, 

conforme os conceitos pré-definidos e que constam na tabela 1.  

O teste final foi diferente em cada uma das turmas, tendo como base as mesmas 

questões do teste inicial, e em que as questões que os constituíam foram escolhidas de 

entre aquelas em que o acerto da totalidade da pergunta teve percentagens de sucesso 

inferiores a cinquenta por cento. 
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Tabela 1. Descrição dos conteúdos das questões constantes no teste inicial e no final. 

Etapa Questão  Nº de 

Sub-questões 

Conteúdo Teste 

Final 

1 1 5 Reações químicas  

 2 2 Reações químicas  

 3 2 Reações químicas  

 4 6 Reações químicas Sim 

 5 3 Reações químicas  

 6 5 Reações de combustão Sim 

 7 18 Soluções aquosas e o seu caráter ácido-base Sim 

 8 2 Soluções aquosas e o seu caráter ácido-base  

 9 4 pH das soluções aquosas  

 10 2 pH das soluções aquosas  

 11 8 Reações entre soluções de ácidos e bases   

 12 3 Reações entre soluções de ácidos e bases  

 13 3 Reações entre soluções de ácidos e bases  

 14 6 Reações de precipitação Sim 

 15 2 Conservação da massa: Lei de Lavoisier  

 16 4 Velocidade das reações químicas  

 17 4 Velocidade das reações químicas Sim 

2 18 8 Natureza corpuscular da matéria  

 19 5 Natureza corpuscular da matéria  

 20 6 Estado gasoso Sim 

 21 4 Átomos  

 22 6 Substâncias atómicas e moleculares  

 23 24 Substâncias elementares/compostas; misturas Sim 

 24 6 Linguagem da Química (símbolos químicos)  

 25 4 Símbolos químicos, fórmulas químicas Sim 

 26 20 Substâncias elementares  e compostas  

 27 2 Representação das reações químicas  Sim 

 28 2 Representação das reações químicas  Sim 

 29 3 Lei de Lavoisier – acerto de equações químicas Sim 

3 30 5 Iões Sim 

 31 5 Representação simbólica dos iões e fórmulas iónicas Sim 

 

Procedimentos 

i. Condições de aplicação do jogo  

Numa aula anterior à realização do jogo “Corrida da Química”, os alunos 

receberam explicações sobre o seu funcionamento e objetivos, nomeadamente, sobre as 

tarefas a desempenhar e as regras do jogo. Posteriormente foi também definida a 

formação das equipas, a qual foi efetuada pela docente, de modo a tornar as equipas 

homogéneas, sendo constituídas 5 equipas em cada uma das turmas. 

A realização do jogo foi efetuada em duas aulas de 90 minutos, o que teve caráter 

excecional, pois normalmente as aulas são de 45 minutos e, obedecendo-se às regras do 

jogo. No decurso da realização do jogo  foi realizada a observação e registo fotográfico 

de vários momentos da realização do jogo, acompanhando-se e registando-se o 
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desempenho dos alunos no decurso do mesmo e a observância das regras pré-

estabelecidas, procurando-se comprovar/detetar falhas reveladas pelos alunos quanto a 

conceitos implícitos e sobre a interação entre os participantes e o de estes com o jogo. 

Em alguns momentos, sobretudo quando se detetava que os alunos apresentavam 

dificuldades em exprimir ou responder corretamente a tarefas a que eram sujeitos, 

aproveitou-se para relembrar a matéria e assim contribuir para os alunos adquirirem 

e/ou reforçarem conhecimentos, sendo deste modo o jogo utilizado como ferramenta 

didática para ensinar/fixar os conteúdos abordados pelo docente, auxiliando a 

aprendizagem. 

 
ii. Procedimentos  de aplicação dos testes 

O teste inicial foi implementado em meados de setembro, no início do ano escolar de 

2012/13, tendo sido realizado individualmente por cada aluno antes de estes terem 

realizado o jogo, tendo como objectivo servir como instrumento de avaliação 

diagnóstica. A sua organização envolve várias questões (no total de 31), que incidem 

sobre os diferentes conteúdos programáticos, conforme se encontra apresentado na 

tabela 1. As questões são em certos casos subdivididas em várias sub-questões 

conforme se descreve nessa mesma tabela. Os alunos foram sujeitos à realização de um 

teste final, decorridas duas semanas após a data da realização do jogo sendo este 

diferente em cada uma das turmas. A realização deste teste teve como objectivo permitir 

a avaliação do impacto do jogo por comparação dos resultados alcançados nos dois 

testes. 

As respostas a estes dois testes, foram posteriormente sujeitas a análise segundo 

metodologias de tratamento estatístico apropriadas, tendo como objetivo avaliar do 

sucesso da sua utilização e o impacto da sua aplicabilidade no processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

iii. Análise estatística dos resultados 

Após a recolha dos dados procedeu-se à sua análise através do software SPSS 

(versão 19). Na nossa pesquisa estatística utilizamos o nível de confiança usual, isto é, 

95% (2 desvios padrão), o que significa que temos sempre uma segurança de 95% em 

relação à tomada de decisão correta, para a determinação das diferenças entre as 
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variáveis nominais, o que permite que o número de elementos da amostra possa ser 

menor. 

 
Resultados 

Para se poder comparar os resultados alcançados pelos alunos antes e após a 

intervenção do jogo “Corrida da Química”, ou seja, os dados recolhidos no teste inicial 

e no teste final, utilizamos como critério para análise dos dados comparar todas as 

questões que obtiveram insucesso inferior a 50% para ambas as turmas.  

A avaliação do impacto do jogo baseou-se na análise dos parâmetros a seguir 

descritos, tendo como base as respostas obtidas a cada sub-questão, para cada uma das 

turmas e para ambos os testes.  

Dada extensão dos resultados optou-se por apresentar os valores desses mesmos 

parâmetros numa forma gráfica, para cada um dos testes e para ambas as turmas, como 

função das diversas questões de cada teste.  

Nas figuras 1 e 2 estão reunidos os gráficos comparativos, às duas turmas, dos 

parâmetros que se consideram mais significativos neste estudo: a percentagem total de 

acertos nas diversas questões e o valor médio, e respetivo desvio padrão, das 

classificações obtidas para as diferentes questões no teste inicial e no teste final. 

Analisando os resultados atingidos pela turma A, constatamos que na maioria das 

questões comuns aos dois testes, a percentagem total de acertos em cada questão 

aumentou significativamente do teste inicial para o teste final.  Por outro lado, também 

verificamos que a média das respostas dadas pelos alunos aumentou de um modo 

expressivo. No que respeita à turma D, examinando o desempenho dos alunos 

comprovamos que, em geral, em todas as perguntas a percentagem total de acertos em 

cada questão aumentou claramente do teste inicial para o teste final.  Por sua vez, a 

média das respostas dadas pelos alunos aumentou em quase todas as perguntas. 
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Figura 1 -  Percentagem total de respostas certas obtidas no teste inicial e no teste final, para as turmas 

analisadas. 

 
 

Analisando os resultados alcançados pela globalidade dos alunos, das duas 

turmas, constata-se que a percentagem total de acertos aumentou consideravelmente 

bem como a média das respostas dadas pelos alunos após a aplicação do jogo. De 

salientar que, comparando os resultados atingidos pelas turmas A e D, embora a turma 

A continue a revelar superioridade, a turma que alcançou melhorias mais expressivas foi 

a turma D, pois na maioria das questões a percentagem total de acertos aumentou de um 

modo significante do teste inicial para o teste final. 
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Figura 2 -  Valores da médias (e respetivo desvio padrão) das classificações obtidas no teste inicial e no 

teste final, para as turmas analisadas. 

 

 
 

Conclusões 

Neste trabalho desenvolveu-se um novo instrumento auxiliar de aprendizagem 

baseado no uso de um jogo de tabuleiro destinado a ser aplicado à unidade “Reações 

Químicas” do 8º ano do 3º ciclo. A aplicação deste jogo durante o decurso das aulas 

proporcionou a oportunidade de se experimentar novos métodos de ensino tornando o 

processo de ensino-aprendizagem mais motivante. A avaliação do impacto do jogo foi 

implementada pelo uso de testes sobre o conteúdo dos temas da referida unidade 

realizados estes em dois momentos, antes e após a realização do jogo aplicadas a uma 

amostra constituída por duas turmas com diferentes caraterísticas de aprendizagem. Os 
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resultados da análise dos parâmetros quantitativos da percentagem de acertos e da 

média das respostas para as diversas questões que compunham os testes revelaram uma 

melhoria assinalável. Com base neste resultados  procura-se demonstrar que o jogo 

desenvolvido contribuiu para melhorar o processo de aprendizagem e também 

contribuir para aumentar a motivação de professores para a utilização de jogos didáticos 

de simples construção. 
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RESUMO: Este estudo de casos múltiplos investiga nove projectos de três agrupamentos 

de escolas, procurando identificar, descrever e interpretar utilizações das TIC que 

impliquem formação de professores. Tendo como problema de partida a constatação de que 

a formação de professores em TIC supostamente levaria a aplicar as TIC em contexto 

curricular, mas dado que tal não acontece com a frequência desejada, foram formuladas as 

seguintes questões de investigação: (i) O que torna os projectos contextos facilitadores de 

utilização das TIC? (ii) Em que medida podem os projectos ser contextos facilitadores de 

formação TIC? (iii)  No contexto dos projectos, como deverá estruturar-se a formação TIC 

de forma a ser eficiente? (iv) Em que medida se verifica a integração curricular das TIC 

com a implementação de projectos? Foram definidos os seguintes objectivos principais (i) 

caracterizar projectos de escola facilitadores de formação TIC; (ii) identificar as 

características desejadas pelos professores na formação TIC integrada no contexto dos 

projectos (iii) confirmar, compreender e descrever a integração curricular das TIC; (iv) 

apresentar uma proposta de estratégias de formação, validada por professores. Sendo este 

estudo exploratório descritivo e interpretativo, a recolha de dados foi feita através de 

entrevistas e relatos de vida, tendo a análise dos dados recolhidos nos projectos sido 

realizada segundo métodos qualitativos e de estatística descritiva. Os dados aqui 

apresentados resultam das entrevistas feitas aos alunos dos diferentes projectos. 

 

 

Introdução 

O presente estudo surge na sequência de uma reflexão sobre a prática corrente da 

formação de professores em TIC, que supostamente levaria a aplicar as TIC em 

contexto curricular. Todavia, tal parece não acontecer com a frequência desejada. (cf. 

Paiva, 2002; Costa, Peralta, Viseu, 2007). Muitas são as razões apontadas para justificar 

este problema (Salomon, 2005)
1
. Algumas relacionadas com a falta de equipamentos, 

outras com o número elevado de alunos por turma ou a falta de motivação dos 

professores. Diversos estudos apontam a falta de formação e/ou o modo como esta é 

frequentada/ ensinada para justificar o problema em questão. (Silva & Miranda, 2005; 

Peralta & Costa, 2007). Estudos, realizados na área das ciências da educação em 

Portugal, (Costa, 2001, Paiva, 2002, Brito, Duarte e Baía 2004) chegaram à conclusão 

que se deverá privilegiar metodologias activas em que o professor reflicta sobre as suas 

                                                 
1 “Many reasons have been suggested as possible explanations for the unhappy, or at least hesitant, relationship 

between education and technology. But, as is often the case, what appears to be success or failure greatly depends on 

the eye of the beholder.” (Salomon, 2005, p.xv). 
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práticas e a sua ligação à escola; valorizando as estratégias formativas centradas no 

trabalho colaborativo; a formação deverá ser centrada nos contextos escolares, 

envolvendo construção de materiais e acesso à investigação, como forma de 

desenvolver espírito crítico. Considerando que a formação contínua, resultará quando se 

descobre vantagem no que se aprende e o indivíduo se sente competente para o aplicar 

em contexto, com os seus alunos. (Salomon, 2002) A formação de professores 

funcionará melhor aliada a uma comunidade de prática, melhor ainda quando aplicada 

directamente nos próprios alunos; a formação fortalece-se também na comunicação, na 

colaboração e partilha entre formandos, das descobertas e experiências que vão fazendo, 

tornando a aprendizagem mais significativa. (Bransford, Brown, & Cocking, 1999)  

A integração das TIC na sala de aula deriva dos seguintes obstáculos segundo 

Vrasidas e Glass: a natureza tradicional e conservadora da escolaridade actual; a 

resistência dos professores a mudar as suas práticas tradicionais; a falta de tempo dos 

professores para aprender como se utiliza e integra as TIC no ensino; a falta de infra-

estruturas tecnológicas; a falta de tecnologias específicas dirigidas às necessidades dos 

professores e dos alunos; falta de apoio duradouro; a falta de tempo extra e de 

incentivos para os professores inovadores; incompatibilidade entre a prática de ensino 

tradicional e a base construtivista do uso das TIC; a necessidade de os professores 

abandonar crenças e práticas tradicionais de ensino; a necessidade de preparar os 

professores para a integração das TIC ao integrar as TIC nos programas de formação de 

professores; a necessidade de avaliar e reformular politicas e currículos. (Vrasidas& 

Glass, 2005, p.8) 

A questão inicial deste estudo consiste em pretender saber de que modo pode a 

formação de professores em TIC promover a integração curricular das mesmas. Dado 

que esta questão é muito abrangente optou-se por restringir o seu âmbito ao contexto 

dos projectos existentes nas escolas, já que se sente que estes contextos são facilitadores 

da integração curricular das tecnologias e, simultaneamente, promotores de uma 

dimensão formativa na utilização das TIC com influência na formação e no 

desenvolvimento profissional dos professores. Foram elaboradas as seguintes questões 

de investigação para melhor delimitar a abordagem do problema: (i) O que torna os 

projectos contextos facilitadores de utilização das TIC? (ii) Em que medida podem os 

projectos ser contextos facilitadores de formação TIC? (iii)  No contexto dos projectos, 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

2977



 

como deverá estruturar-se a formação TIC de forma a ser eficiente? (iv) Em que medida 

se verifica a integração curricular das TIC com a implementação de projectos? 

Tendo em atenção estas questões de investigações, surgem os seguintes objectivos 

principais: (i) caracterizar projectos de escola facilitadores de formação TIC; (ii) 

identificar as características desejadas pelos professores na formação TIC integrada no 

contexto dos projectos (iii) confirmar, compreender e descrever a integração curricular 

das TIC; (iv) apresentar uma proposta de estratégias de formação, validada por 

professores quanto à sua frequência, viabilidade e pertinência.  

 

Método  

Este estudo exploratório, descritivo e interpretativo surge sob a forma de estudo de 

casos
2
 múltiplos, aplica-se no contexto de três agrupamentos de escolas, sendo cada 

agrupamento um caso com três projectos em análise, perfazendo um total de nove 

projectos diferentes. A diversidade de projectos justifica-se na tentativa de confirmar 

uma tipologia de projectos que Boutinet (1996) intitula de “actividades em projecto” e 

que, neste estudo, se pretende subdividir em três tipos: projectos de investigação; 

projectos de intervenção e projectos de comunicação. Foi seleccionado em cada 

Agrupamento um projecto que exemplifique uma destas tipologias de modo a validar a 

referida tipologia através da análise das características dos projectos escolhidos. 

Figura 1 – Actividades em Projecto 

 

Opta-se neste estudo por uma estratégia de recolha de dados de diferentes fontes. 

Assim, o primeiro passo (fase exploratória) consiste em contactar quem tem uma visão 

                                                 
2 "O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo em profundidade e em 

seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não são claramente 

evidentes". Yin (2010, p.39) 
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mais pormenorizada do que acontece na escola, logo, justificam-se entrevistas de grupo 

a alunos, focus group. São escolhidos grupos de alunos (cerca de 5 alunos por grupo), 

um grupo por projecto. A opção por este tipo de entrevista tem a ver com o facto de ser 

uma fase exploratória da investigação e se pretender que pelo diálogo os alunos gerem 

novas ideias, podendo mesmo emergir novas categorias para o estudo(Morgan,1998)
3
. 

Na segunda fase da estratégia (fase imersiva) são contactados os coordenadores 

dos projectos para proceder a uma recolha de dados através do registo de relatos de vida, 

pretende-se saber que tipo de formação fizeram (formal e informal), nomeadamente no 

campo das TIC, que ferramentas TIC estão a utilizar no projecto e nas actividades 

curriculares. A terceira fase da recolha de dados consiste em contactar quem tem uma 

visão mais holística do que acontece na escola, logo, justifica-se a entrevista aos 

directores dos agrupamentos de escolas, procurando identificar a sua visão sobre o que 

caracteriza cada projecto no contexto do agrupamento.  

 

Objectivos 

Neste texto será apresentada apenas parte da investigação realizada, já que o 

limite de espaço o condiciona. Opta-se, assim, por apresentar os resultados das 

entrevistas aos alunos dos projectos dos três agrupamentos de escolas. Fica por divulgar 

o trabalho realizado junto dos professores e dos directores dos agrupamentos.  

Com estas entrevistas pretende-se, através da voz dos alunos, encontrar resposta 

para a primeira questão de investigação: “O que torna os projectos contextos 

facilitadores de utilização das TIC?” e ainda para a questão: “Em que medida se verifica 

a integração curricular das TIC com a implementação de projectos?”  

Procura-se validar as respostas dadas pelos professores quanto às actividades 

desenvolvidas com uso das TIC, tanto em contexto de projecto como em contexto 

curricular, bem como identificar práticas que revelem ser inovadoras. A visão dos 

alunos sobre o papel do aluno e do professor e as suas interacções na relação 

ensino/aprendizagem foi outro dos tópicos abordados nas entrevistas. Pretende-se 

também obter relatos de utilização das TIC em contexto educativo. Outro objectivo 

destas entrevistas é verificar se, segundo os alunos, as aprendizagens feitas em contexto 

                                                 
3  “In a lively group conversation, the participants will do the work of exploration and discovery for you. Similarly, 

they will not only investigate issues of context and depth but will also generate their own interpretations of the topics 

that come up in their discussions. ” (Morgan, 1998, p.12)  
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de projecto contribuem de algum modo para o currículo dos alunos que frequentam os 

projectos.  

 

Amostra 

A amostra é constituída por sete entrevistas, feitas a sete grupos de alunos, que 

perfazem o total de 29 alunos, contactados nos três agrupamentos. Cada grupo de alunos 

corresponde a um dos projectos em estudo, nomeadamente: 1) Fénix: Ninho da 

Matemática; 2) Fénix: Ninho do Português; 3) Clube de Matemática; 4) Ecoescolas; 5) 

Projecto Comenius; 6) TV escolar; e 7) Rádio escolar. 

 

Instrumentos 

Para realizar as entrevistas foi inicialmente criado um guião com as questões base 

que se pretendia lançar aos entrevistados. No decorrer das entrevistas surgiram algumas 

questões pertinentes que foram adicionadas ao guião. A investigadora filmou as 

entrevistas de grupo por considerar que esta técnica facilita a transcrição e análise das 

mesmas. A recolha deste tipo de dados seria muito difícil de fazer, sem o recurso ao 

vídeo, já que a entrevista de grupo implica o discurso simultâneo de diversos alunos que 

em debate se confrontam e sobrepõem no discurso.(Graue e Walsh, 2003)
4
 

Sendo todos adolescentes, em idades cuja voz se assemelha e oscila, com a 

mistura dos sons da sala, cadeiras em movimento e risos, torna-se difícil fazer a 

transcrição até do próprio vídeo. A possibilidade de repetir a visualização das 

entrevistas facilitou todo o processo de categorização. (Leinhardt, 1988)
5
 

 

Procedimentos 

Para poder contar com a participação dos alunos no estudo em desenvolvimento, a 

investigadora reuniu primeiro com os professores implicados nos diferentes projectos, 

em cada escola, e solicitou a sua colaboração na identificação dos alunos e na marcação 

                                                 
4  “ Observar um vídeo leva-me de volta à entrevista de uma maneira que o áudio não consegue. O vídeo regista as 

expressões faciais das crianças, quando estão a falar ou quando outra criança está a falar e muitas vezes as expressões 

veiculam mais informações do que aquilo que é dito. Acho que a imagem visual me ajuda a decifrar respostas menos 

claras com mais nitidez do que se estivesse a ouvir uma cassete- áudio.” (Graue &Walsh, 200, p.145) 

 
5 “Videotape provides a semipermanent, very complete, audiovisual record of events. The instant replay permits it to 

be used as a stimulus for recall, as well as an artefact of an action sequence that can be coded from multiperspectives. 

The tape can be scored and rescored, so observer reliability and training is greatly simplified.” (Leinhardt, 1988, 

p.493) 
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de um dia para a realização de cada entrevista. Distribuídas e recolhidas as folhas de 

consentimento esclarecido e autorização dos encarregados de educação, puderam 

finalmente realizar-se as entrevistas. Depois de transcrita, cada entrevista foi introduzida 

no programa N Vivo10, no qual se procedeu à categorização e análise dos dados. A 

cada projecto foi atribuído um número e a cada aluno uma letra para manter o 

anonimato. Neste seguimento, atendeu-se a determinadas regras que se impõem no 

decorrer das distintas fases de categorização, sendo elas a exaustividade, a 

exclusividade, a homogeneidade, a pertinência, a objectividade e a produtividade 

(Amado, 2000).  

 

Resultados  

Nos sete documentos foi identificada uma média de 12 categorias por documento 

enquanto o número de referências oscila entre 43 e 96 sendo a média de 72 referências. 

Das 18 categorias identificadas apenas 11 se encontram relacionadas com as questões de 

investigação e resultam da fundamentação teórica do estudo, encontrando referências na 

maioria das entrevistas. As categorias que emergiram ao longo das entrevistas foram 7 e 

encontraram menor número de referências, pois apesar de terem sido introduzidas no 

guião, não foram implementadas em todas as entrevistas.   

No conjunto dos documentos analisados foi identificado um total de 18 categorias 

e 504 referências que se passam a identificar no Quadro 1: 

Quadro 1 – Categorias de análise de conteúdo 
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Na categoria actividades do projecto todos os grupos identificaram tarefas 

específicas que realizam no âmbito do projecto, envolvendo as TIC, mencionaram 

também outras que não envolviam as TIC. A maioria referiu que o domínio do software 

específico que adquiriu em contexto do projecto, foi novidade e revelou-se útil em 

contexto curricular, já que posteriormente realizaram actividades/trabalhos para 

diferentes disciplinas utilizando os conhecimentos/recursos do projecto. 

“6 - B- Há várias, temos o site, depois temos o blog, depois há a página no 

Facebook, depois…” 

“9 - D- Algumas das cartas foram passadas a computador e outras não.” 

“9 - E- Era um site que tinha lá jogos e eles viam o que nós fazíamos e nós 

víamos o que eles faziam…” 

“9 - D- Escrevemos uma fita gigante a dizer Bem-vindos.” 

“2 - A- Eu ensinei um colega a fazer parágrafo.” 

 

Questionados sobre a relação de ensino/aprendizagem foi lançado o desafio de 

relatarem situações em que os alunos assumissem a função de ensinar, foram 

abundantes os relatos de ensinamentos a colegas, professores e familiares. Quanto a 

colegas afirmaram: 

 “1 - D – No Power Point não sabem fazer atalhos ou meter vídeos.” 

“2 - B- Eu ensinei à G a mexer no Word e aprendi também algumas coisas 

do Word e ensinei aos outros também a mexer no Word.” 

 

Questionados sobre a sensação de ensinar os colegas consideraram uma sensação 

positiva e perfeitamente natural. 

“6 - B- É boa.” 

“6 - A- É retribuir.” 

“9 - A - Não é estranho. Já somos mais próximos.” 

“9 - E- Não, é habitual.” 

 

Questionados sobre o que ensinam à família as respostas revelam algum 

interesse dos familiares em conhecer o que os alunos aprendem na escola e a 

disponibilidade dos alunos em ajudar os familiares na sua aprendizagem. 

“9 - E – Uma vez que o meu avô queria marcar uma consulta para a minha 

avó e aquilo tem lá um site que dá para fazer a marcação de consultas online 

então eu ajudei.” 

“6 - A- Ensinei o movie maker ao meu pai, ensinei como se copiava, colava 

e cortava.” 

“2 - B- Ensinei à minha mãe a mexer no Excel.” 

 “6 - C – Ensinei a minha mãe, ela teve curiosidade em saber do goanimate e 

eu expliquei.” 
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Questionados sobre a sensação desta actividade de ensino aos mais velhos 

responderam: 

“9 - A- É estranho porque normalmente são eles que nos ensinam.” 

Em relação aos professores os relatos de ensino são muito mais abundantes, ficam 

aqui apenas os mais significativos: 

“1 - B – No Power Point, a professora não conseguia pôr em grande, era só 

carregar F5…” 

“6 - A – Ás vezes a professora está com problemas no projector e alguns 

colegas da turma vão lá ajudar a ligar a ficha.” 

“9 - A – Aconteceu da última vez que fomos ver um filme, a professora não 

sabia como pôr as legendas, que era para se ouvir o francês.”  

“5 - B – Sim, uma vez quando viemos fazer uma edição, nem nós sabemos 

como fizemos isso, mas fizemos uma transição que a professora não sabia e 

nós fizemos.” 

 

Questionados sobre a sensação que essa situação lhes traz, o comentário é de 

estranheza ou de naturalidade, sem darem grande importância ao facto. 

“9 - A – De certa forma é estranho. Estamos na escola para aprender com os 

professores e parece que o mundo está ao contrário.” 

 “5 - A- Os professores ou os pais ensinam –nos também outras coisas e nós 

estamos de certa forma a retribuir ensinando outras. É normal.” 

“6 - A – É bom saber mais do que um adulto. Pelo menos aquele saber.” 

 

Todavia muitos são os alunos que afirmam não apreciar a ideia de ter professores 

adicionados ao seu espaço no Facebook, apenas alguns afirmam ter mas não comunicar. 

Um grupo de alunas afirma comunicar habitualmente para tirar dúvidas com uma 

professora que criou o espaço para as suas turmas. A maior parte dos alunos afirma que 

os professores só os adiciona no Facebook depois de deixarem de ser seus alunos. O que 

para alguns alunos faz todo o sentido, pois é uma forma de preservar a privacidade de 

alunos e professores. A maioria justifica a recusa em ter professores no Facebook com o 

facto de terem conversas menos próprias que chocariam os professores. 

 “2 - C- Porque muitas vezes nós dizemos asneiras ou expomos a nossa vida 

e é um bocadinho estranho termos lá os professores a ver.” 

 “2 - D- Oh professora, porquê é que os professores querem ter conversas 

com os alunos?” 

“3 - A – No nosso grupo de turma nós também fazemos coisas menos 

próprias…” 

“3 - C- Eu acho que o objectivo do grupo é mais comunicarmos entre nós. 

As dúvidas é para tirares na aula.” 

“6 - A – Vamos ficar preocupados com o que o professor vai pensar.” 
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Apenas um grupo relatou a experiência de utilização do Facebook para finalidade 

pedagógica: 

“9 - E- Foi a professora que criou e meteu lá as 3 turmas do 7º ano.” 

“9 - A- No grupo se tivermos uma dúvida vamos lá e perguntamos.” 

“9 - A - A professora depois responde no comentário.” 

“9 - A- Achamos perfeitamente normal.” 

 

A frequência do uso das TIC varia com o tamanho da turma e se as actividades 

são de turma ou de projecto. No projecto é mais frequente utilizar as TIC e quanto 

menor for o grupo mais frequente se torna o uso das TIC. 

“2 - E- Quando estão no ninho muitos vamos raramente, quando estão 

poucos vamos mais vezes.” 

 

Os alunos consideraram como mais valias dos projectos o facto de terem 

oportunidade de melhorar as suas aprendizagens, outros consideraram que desenvolvem 

competências transversais como a postura, a dicção, a gestão do tempo e o domínio de 

software específico. Diversos alunos valorizaram o carácter lúdico e os laços criados no 

contexto dos projectos, além da possibilidade de terem novas experiências. 

“1 - D – O grupo é pequeno e não temos tanta vergonha de falar.” 

“4 - D- Eu acho que quando usamos os computadores, ou as tecnologias os 

alunos ficam mais interessados. Com tudo o que tem a ver com tecnologias 

eles ficam com mais atenção.” 

 “3 - D- O que podes fazer é o que trabalhas aqui em dicção ou em 

colocação de voz, depois ganhas na apresentação dos trabalhos.” 

“3 - D- Aprendes a gerir também, a gerir o tempo, o dia, a programação…” 

“3 - C – O próprio conhecimento de estar a mexer numa mesa de mistura, 

num programa de rádio, acho que isso é bom porque é um conhecimento a 

mais do que os outros que andam aí…” 

 

Todos os grupos identificaram professores utilizadores das TIC em contexto 

lectivo, na sua maioria as utilizações são de exibição de Power Point; utilização do 

manual digital; quadro interactivo; exibição de vídeos e animações. Alguns professores 

chamam os alunos ao quadro para realizarem exercícios tanto no manual digital como 

no quadro interactivo, outros têm blogs e páginas no Facebook onde publicam os Power 

Point, matrizes dos testes e os documentos das aulas. Outros ainda enviam e recebem 

trabalhos por e-mail. 
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Discussão e Conclusões 

Quanto à questão das tecnologias utilizadas pelos alunos existem três grupos 

distintos: as tecnologias usadas nos projectos; as tecnologias usadas para os trabalhos; 

as tecnologias usadas no tempo livre. Nos projectos foram mencionadas tecnologias 

muito específicas que em alguns casos também foram utilizadas para realizar trabalhos 

de algumas disciplinas, ou seja as aprendizagens dos projectos foram utilizadas para o 

currículo normal. Surge nesse caso o Pixel, Goanimate, Edius, Moviemaker, sites para 

fazer posters e tiras de BD online. Caso interessante foi o Audacity que tendo sido 

aprendido em contexto curricular, aula de físico química, para uma experiência com o 

som, serviu depois para o projecto de Rádio. Sendo maioritariamente software que 

permite produzir/ animar imagens, som ou vídeo, são ferramentas multimédia 

adequadas ao gosto particular desta geração. Jonassen (2007)
6
 denomina algumas destas 

tecnologias de ferramentas cognitivas, pois quando devidamente utilizadas ajudam os 

alunos a desenvolver as suas capacidades cognitivas e podem ser extremamente úteis no 

processo de construção do conhecimento.  

No tempo livre os alunos utilizam habitualmente as redes sociais e os jogos 

associados às redes sociais. Nestes ambientes predomina a valência da comunicação tão 

apelativa para a geração dos nossos jovens. Alguns rapazes referem jogos online e 

algumas raparigas referem preferir editar vídeos e publicar online. A diferença de 

actividades por género e nível de escolaridade já fora identificada em estudos anteriores, 

(Paiva, 2003, p.25).  

Um dos objectivos deste estudo é identificar o uso das TIC por parte dos 

professores. Na óptica dos alunos os professores utilizam as TIC com alguma frequência 

e em diferentes disciplinas. Os professores que mais utilizam as TIC na aula são das 

disciplinas de TIC, Matemática, História, Geografia, FQ. Todavia o modo como utilizam 

é centrado no professor. À excepção do professor de TIC que permite aos alunos 

utilizarem os computadores em sala de TIC. Os alunos consideram positivas as 

utilizações do manual virtual, do quadro interactivo e do Power Point, em que o 

professor faz demonstrações e apresenta conteúdos ou exercícios. Alguns professores 

também utilizam a Web e colocam os seus materiais em Blogs, comunicam com os 

                                                 
6 “As ferramentas cognitivas representam uma abordagem construtivista da utilização dos computadores, ou de 

qualquer outra tecnologia, ambiente ou actividade, que estimule os alunos na reflexão, manipulação e representação 

sobre o que sabem, ao invés de reproduzirem o que alguém lhes disse.”(Jonassen, 2007, p.23) 
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alunos através do Facebook ou do e-mail. O Moodle é uma plataforma usada com 

frequência para o estudo e para o envio de trabalhos de casa, sendo utilizada em 

particular pelos professores de TIC. Destaca-se também a utilização do software 

Geogebra como um recurso usado recorrentemente nas aulas de matemática, permitindo 

o professor que o aluno realize os exercícios no computador do professor, projectando 

para toda a turma. 

Estas constatações colocam o professor como centro da acção educativa, o 

professor manuseia o software, apresenta os recursos aos alunos, envia os materiais. 

Todavia e segundo os modelos pedagógicos construtivistas, o aluno deve ser o centro da 

acção pedagógica. O aluno deveria ter um papel mais activo na sua aprendizagem, 

interagindo com o software, criando os recursos ou pesquisando os materiais. O papel 

do professor enquanto “scaffolder”, suporte à construção do conhecimento, é mais 

adequado no uso das tecnologias, do que o papel directivo que se percepciona nas 

narrativas dos alunos. “Ao utilizar uma ferramenta cognitiva o conhecimento é 

construído pelo aluno, não transmitido pelo professor.” (Jonassen, 2007, p.23) 

O receio em utilizar as tecnologias é muitas vezes fundamentado no argumento de 

que os alunos sabem mais do que os professores e estes sentem insegurança perante os 

alunos. Peralta, H., Costa, F., (2007). Na verdade, conforme o relato destes alunos, 

existem situações em que os alunos ensinam os professores a resolver situações de 

desconhecimento tanto a nível do software como do hardware, todavia, apesar dos 

muitos relatos de situações em que o professor revela o seu desconhecimento face à 

tecnologia, a atitude dos alunos é positiva, encaram a situação com alguma estranheza, 

por o adulto não saber, mas também com certa naturalidade, o que leva a crer que os 

receios dos professores são infundados. Aliás a estranheza mantêm-se face ao 

desconhecimento dos outros adultos, também quando ensinam os familiares, os jovens 

estranham que estes não saibam usar as TIC e ensinam com uma sensação positiva. Já 

em relação aos colegas a naturalidade é maior e a estranheza nula, pois consideram que 

entre pares se trata de uma partilha de saberes. 

A diferença entre professores e alunos é mais notória quando o tema foi o 

Facebook, as opiniões dividem-se entre os que têm professores adicionados e 

comunicam com eles e os que têm ou não professores adicionados mas não costumam 

comunicar com professores. O grupo que costuma comunicar com a professora num 
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espaço do Facebook, criado pela professora para esclarecer dúvidas, aborda o assunto 

com grande naturalidade, descreve as actividades e considera o espaço muito positivo. 

O restante grupo dos alunos, que não comunica com professores, considera que a 

privacidade de alunos e professores pode ficar em causa, que os professores podem 

ofender-se com a linguagem dos alunos, que o melhor é não terem contacto ou se 

tiverem só depois de não existir a relação de alunos e professores. A imagem que estes 

alunos têm do que é um professor e do tipo de conversa que se pode ter com um 

professor é completamente diferente da imagem do primeiro grupo. 

Apesar de todos os alunos mencionarem a existência de diferentes locais na escola 

para se poderem utilizar as TIC, nomeadamente, sala TIC, sala de Informática, 

Biblioteca e sala de estudo, afirmam que não é comum a utilização desses espaços pela 

turma inteira. A sala TIC é utilizada apenas quando têm aula TIC, os outros espaços 

requerem uma autorização prévia ou as turmas são demasiado grandes para se poderem 

acomodar nesses espaços. Apenas um dos agrupamentos tem a possibilidade de utilizar 

portáteis que são transportados para a sala de aula e permite a utilização directa dos 

computadores pelos alunos, também nesse agrupamento os alunos referem que por 

vezes trazem os seus próprios portáteis para a escola, algo que nos outros agrupamentos 

é considerado muito perigoso. 

A nível dos projectos a utilização das TIC é muito mais frequente, dado que o 

grupo é de menor dimensão este pode facilmente deslocar-se para a biblioteca ou ter 

computadores no espaço do projecto. Habitualmente funcionam com dois alunos por 

computador e quanto menor for o grupo mais frequente é a utilização. Certamente terá a 

ver com o controle que o professor tem sobre o grupo e o seu domínio da tecnologia. 

No que respeita a utilização do telemóvel no contexto escolar, os alunos revelam 

algum conformismo em relação às regras impostas e têm alguma dificuldade em 

encararem o telemóvel como instrumento de aprendizagem. Só com algum esforço de 

imaginação conseguiram enunciar duas situações que poderiam ser exemplificativas de 

utilização pedagógica, mas contrapuseram logo que os colegas não se iriam controlar e 

fariam mau uso do telemóvel se o pudessem utilizar na aula. O descrédito no auto 

domínio e nas potencialidades do equipamento deixa para um futuro distante o mobile 

learning. 
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Confirma-se a ideia de que os projectos são espaços de utilização frequente das 

TIC e contextos facilitadores do contacto com novos programas que os alunos 

aprendem a utilizar e mais tarde rentabilizam para as actividades curriculares, 

nomeadamente na realização de trabalhos para diversas disciplinas. Como é afirmado 

por uma aluna e confirmado pelos outros alunos, a motivação para a aprendizagem é 

maior se forem utilizadas as tecnologias. O desenvolvimento de competências 

transversais que os preparam para a vida adulta, ou mesmo para as actividades 

curriculares, são também apontadas pelos alunos como mais valias, nomeadamente o 

desenvolvimento de uma boa dicção, postura, gestão do tempo e de um programa, auto-

domínio e capacidade de apresentar um tema ou pessoa, para não falar na melhoria da 

auto-estima e no carácter lúdico que estas actividades de projecto implicam. 

Outro objectivo deste estudo prendia-se com a identificação do tipo de relações 

que se estabelecia entre alunos e professores quando se incluem as TIC. A relação 

pedagógica na sala de aula não se altera com a inclusão da tecnologia, segundo os 

alunos, o professor continua a ser o transmissor do conhecimento, mesmo quando 

utiliza a tecnologia é ele que controla, exibe e manuseia, sendo poucos os casos em que 

os alunos são chamados ao quadro a resolver exercícios, ou raramente levados a espaços 

onde podem manusear os computadores para produzir trabalhos em aula. A maior parte 

dos trabalhos é feita fora da aula, mas com recurso às tecnologias. Conclui-se que os 

professores consideram a tecnologia importante para a realização dos trabalhos, mas não 

facultam a sua utilização aos alunos em contexto de aula. A justificação encontrada 

pelos alunos tem a ver com o tamanho das turmas e a reduzida capacidade dos espaços 

TIC.  

Mantém-se a questão da inclusão da tecnologia na sala de aula, já não tanto a 

necessidade de se incluir, mas de alterar a forma como está a ser incluída e o papel que 

o professor assume a par da inclusão da tecnologia. 
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RESUMEN. El contexto europeo de nuestra comunidad, plurilingüe y multicultural, 

muestra su interés en la enseñanza en lengua extranjera de contenidos de materias no 

lingüísticas, generando un cambio de mentalidad sobre las formas más efectivas de 

adquisición de idiomas. Así pues, la Comunidad Autónoma Gallega a través de los cursos 

de actualización lingüística y comunicativa (CALC) trata de incrementar el nivel 

competencial del profesorado en lenguas extranjeras. El estudio realizado, de corte 

cualitativo a través de revisiones documentales longitudinales, muestra un importante 

incremento anual en el número de actividades de lengua inglesa tanto en la oferta como en 

la demanda. Sin embargo, en lengua francesa, se aprecia una  merma progresiva en su 

oferta, frente a una fuerte caída en la demanda (segundo año) con un pequeño repunte en el 

tercer año. 

 

 

Introducción 

El contexto europeo de nuestra comunidad, plurilingüe y multicultural, exige que 

todos los miembros de la sociedad estén en igualdad de condiciones para poder acceder 

y gozar de las oportunidades que la Unión Europea les ofrece en el  mundo laboral, 

personal y de acceso  a la cultura a través de las tecnologías de la comunicación y de la 

información. La consecución de estos objetivos debe igualmente considerarse desde la 

perspectiva de la contribución a reforzar una ciudadanía europea activa, con una 

educación que invite a la gente joven a asumir  sus responsabilidades a nivel 

supranacional y de contribución a la creación de una Unión Europea abierta a todos los 

países, basada en la comprensión, cooperación, tolerancia y en la solidaridad. 

En la búsqueda de estos fines, la Administración educativa gallega es consciente 

de su tarea en la formación permanente del profesorado y en el diseño de actividades 

formativas que le proporcionen la oportunidad de enriquecer los conocimientos en estas 

lenguas, en otros sistemas educativos y en el entorno cultural de ellos. De igual forma, 

para responder a la necesidad de formación en lenguas extranjeras, la Comisión Europea 

mostró su interés en la enseñanza en lengua extranjera de contenidos de materias no 
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lingüísticas, generando un cambio de mentalidad sobre las formas más efectivas de 

adquisición de idiomas. 

Así, las secciones bilingües se promovieron como consecuencia de dos razones 

que resultaron complementarias: una lingüística y otra social, y en ese espíritu fueron 

implantadas en Galicia desde el año 1999, en que se iniciaron de modo experimental. 

Desde entonces, y a lo largo de los años, la enseñanza en secciones bilingües se fue 

mejorando, llevando a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria a 

publicar normas para  su regularización y realizar ofertas de formación para apoyar al 

profesorado, que pudo asistir a actividades de formación tanto en Galicia como en los  

países de la lengua meta. 

Hoy en día, gracias a la utilización del idioma en materias no lingüísticas, un gran 

número de alumnos y alumnas vieron en Galicia aumentado el tiempo de contacto con 

el idioma extranjero, al mismo tiempo que adquirieron otras dimensiones de él, como 

las de lenguaje específico de las disciplinas no lingüísticas y el contacto con otra 

cultura. 

Las acciones y recomendaciones emanadas de la Comisión Europea y del Consejo 

de Europa en los últimos quince años vienen configurando las políticas lingüísticas y la 

innovación en educación lingüística de los distintos países miembros de la Unión, al 

considerar la competencia en lenguas como un recurso económico y social 

indispensable dentro, y más allá, de una Europa cultural y lingüísticamente diversa. Es 

de todos aceptado que la competencia en lenguas extranjeras aumenta las posibilidades 

de empleo de las personas y las opciones educativas que, a su vez, generan toda una 

gama de competencias personales, sociales y profesionales. 

Dentro del ámbito de las lenguas extranjeras, el inglés se convirtió en lengua 

global –en calidad de idioma de comunicación universal- logrando un alcance como 

ninguna otra lengua lo hizo a lo largo de la historia, adquiriendo así el estatus de 

«competencia clave», en posición de igualdad con el dominio de las TIC y 

convirtiéndose por tanto en parte esencial de la alfabetización en el siglo XXI. Esto no 

sólo implica el tratamiento educativo del inglés como competencia clave y su utilización 

como lengua vehicular para el aprendizaje de contenidos de materias no lingüísticas, 

sino también la incorporación a la formación del alumnado de otras lenguas extranjeras 

con la finalidad de lograr ventajas educativas y profesionales, al llegar una riqueza 
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comunicativa adicional a la competencia en inglés como lengua franca global. El 

compromiso del profesorado, responsable de la ejecución del proyecto de secciones 

bilingües y de la red de centros plurilingües pasa por acreditar  su competencia en  

lengua extranjera en el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL). 

Aquí hacen su aparición las Escuelas Oficiales de Idiomas, que se van a regular 

con una normativa que garantice el aprendizaje de idiomas y su certificación 

organizadas en una serie de niveles comunes ordenados en grados de competencia 

lingüística progresivamente más amplios: básico, intermedio y avanzado (Ley orgánica 

2/2006, del 3 de mayo, de educación, artículos 59, 60, 61 e 62) (Real decreto 

1629/2006, del 29 de diciembre, que desarrolla el artículo 6.2º de esta ley). Este 

itinerario formativo tiene por objeto fomentar y facilitar la acreditación del profesorado 

en el dominio de las distintas destrezas comunicativas de acuerdo con los niveles A2, 

B1 y B2 de competencia establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para 

el aprendizaje de lenguas. 

Los cursos de actualización lingüística y comunicativa (CALC) denominados en 

un principio DECEL (Desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística)  se 

vienen ofertando desde 2010 a través de los Centros de Formación y Recursos (CFRs) 

de Galicia y se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas en horario de tarde. Con 

una duración de 120 horas (100 horas el primer año 2010), los cursos CALC tienen 

como objetivo la preparación del profesorado, a lo largo de todo el curso, de cara a la 

superación de las pruebas de certificación de las EEOOII, en inglés y francés, en los 

niveles básico (A2), intermedio (B1) y avanzado (B2), en consonancia con lo dispuesto 

en los artículos 4.7 e 6.3 del Decreto 191/2007,del 20 de septiembre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

En estos tres años haremos un estudio cualitativo de la oferta realizada en Galicia 

y el grado de respuesta del profesorado para esta actividad formativa (CALC), 

quedando pendiente de realizar un estudio estadístico del grado de consecución de los 

niveles establecidos al término de los itinerarios con la superación o no de los tres 

niveles básico, intermedio y avanzado, adelantando el dato que supone la dificultad 

añadida de concentrar en la mitad de tiempo el dispuesto para alcanzar estos tres niveles 
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de competencia lingüística en circunstancias ordinarias, a saber, dos años completos 

para superar cada uno de los niveles. 

 

Método 

En el diseño convergen las bases del conocimiento cualitativo con los aspectos 

generales de la formación permanente del profesorado. Se trata de una investigación de 

carácter descriptivo, interpretativo y explicativo, utilizando la revisión documental 

(datos y cifras). Siendo conscientes de que los resultados de este tipo de estudio no 

deben generalizarse a poblaciones más amplias, sino que se dirigen a la comprensión de 

vivencias en un entorno específico, cuyos datos emergentes aportan al entendimiento 

del fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), si reúnen (en nuestro caso) dos 

dimensiones esenciales con respecto al ambiente: conveniencia y accesibilidad 

(Mertens, 2005). En consecuencia, la fuente documental utilizada son los registros de 

datos de la Consellería de Cultura, Educación y Formación Universitaria, previa 

autorización formal. 

El procedimiento principal para recabar los datos es la recolección y supervisión 

de documentos de forma iterativa y recurrente. En primer lugar se procede a registrar la 

información y vincularla al planteamiento del problema, examinando cómo encaja en la 

recolección de datos. Así, se reciben datos no estructurados a través de los documentos 

escritos (observaciones enfocadas, revisiones de bases de datos…) para darles estructura 

usando como herramienta la “teoría fundamentada” (los hallazgos van emergiendo 

fundamentados en los datos). A continuación, se realiza un primer nivel de codificación 

(codificación abierta) para advertir cuestiones relevantes en los datos y analizar esas 

cuestiones para descubrir similitudes y diferencias, así como estructuras. Finalmente, en 

estrecha relación con los datos, se obtienen las categorías (conceptos, experiencias, 

ideas, hechos relevantes y con significado). 

 

Resultados 

Haciendo un análisis de la formación de los profesionales de la educación en el 

ámbito de la competencia lingüística a través de una revisión sistemática de la evolución 

de las ofertas formativas anuales por parte de la Consellería de Cultura , Educación y 

Ordenación Universitaria en los tres últimos años (Tabla 1), se observa un importante 
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incremento anual en el número de actividades de inglés tanto en la oferta como en la 

demanda, siendo esta última siempre muy superior al número de plazas ofertadas. 

 

Tabla 1. Evolución y situación actual de las ofertas formativas en el ámbito de la competencia lingüística 

(Inglés) 

DECEL-CURSO 2010/2011 CALC - CURSO 2011/2012 CALC - CURSO 2012/2013 
INGLÉS A2 INGLÉS A2 INGLÉS A2 

Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos 

93 255 328 737 273 692 

INGLÉS B1 INGLÉS B1 INGLÉS B1 

Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos 

295 1041 422 796 527 1301 

INGLÉS B2 INGLÉS B2 INGLÉS B2 

Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos 

413 583 303 596 340 950 

total oferta total demanda total oferta total demanda total oferta total demanda 

801 1879 1053 2129 1140 2943 

 

En relación al francés (Tabla 2), se observa  incremento  en el número de 

actividades  tanto en la oferta como en la demanda, en el caso del nivel A2. No ocurre lo 

mismo en los niveles B1 y B2, se aprecia una  merma progresiva en su oferta mientras 

que en la demanda hay una caída en el segundo año y un pequeño repunte en el tercero 

siendo superior en todo caso el número de solicitudes al número de plazas que se 

ofertan. 

Tabla 2. Evolución y situación actual de las ofertas formativas en el ámbito de la competencia lingüística 

(Francés) 

DECEL-CURSO 2010/2011 CALC - CURSO 2011/2012 CALC - CURSO 2012/2013 
FRANCÉS A2 FRANCÉS A2 FRANCÉS A2 

Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos 

20 25 60 89 84 197 

FRANCÉS B1 FRANCÉS B1 FRANCÉS B1 

Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos 

170 261 120 133 82 88 

FRANCÉS B2 FRANCÉS B2 FRANCÉS B2 

Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos Nº plazas Nº inscritos 

172 155 80 63 40 67 

total oferta total demanda total oferta total demanda total oferta total demanda 

362 441 260 285 206 352 

 

Discusión y conclusiones 

Aunque la intencionalidad de estos cursos sea loable y en apariencia sirvan para 

adquirir de un modo rápido el grado de dominio lingüístico requerido al profesorado, la 

realidad nos desmiente la bondad del método para alcanzarlo, ya que no se produce 

avance ni dominio de una lengua si no hay un contacto continuo y largo en el tiempo, al 
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menos en su aspecto comunicativo, para obtener niveles altos de fluidez y habilidades 

comunicativas, que es de lo que adolece en general la formación en lenguas extranjeras 

del profesorado en España: mayores habilidades gramaticales y académicas, pero 

insuficiente input (exposición a la lengua meta) y output (situaciones comunicativas) 

condición sine qua non se produce el aprendizaje según el paradigma de Chomsky. Para 

un nivel inicial se calcula que serían necesarias 1200 horas, para el nivel intermedio 

5000 horas, así Pérez (2005, 2008, 2009) nos advierte de las limitaciones de la 

instrucción implícita si no se aseguran cantidades altas de exposición (DeKeyser, 2002, 

en prensa). Las posibles razones de estos datos van a depender de diferentes variables: 

- En mayo de 2011, se crean los centros plurilingües, que exigen exclusividad en  

lengua inglesa, cerrando posibilidad de incremento en un segundo idioma. Con ello, el 

francés se ve perjudicado en sus expectativas de crecimiento. 

- El incremento espectacular de alumnado oficial en las EEOOII en los dos 

últimos años, hace que estas pongan límite a la oferta de cursos CALC por insuficiencia 

de espacios y profesorado, ya sobrecargado con los cursos ordinarios. 

- Otro elemento discordante es la franja horaria que las EEOOII reservan para los 

cursos CALC: en bastantes casos, el horario en que se realizan es claramente 

incompatible con el horario de trabajo del profesorado, llegando a tener que anular 

algunos de ellos por falta de alumnos. 

- El desconocimiento del horario de trabajo del profesorado a la hora de 

inscribirse en un curso CALC, inhibe a una pequeña parte  de solicitarlo y en muchos 

otros casos un mismo profesor se inscribe en varios horarios de un mismo curso para 

asegurar uno de ellos, de tal modo que la demanda numérica previa no se ajusta a la 

matrícula final, produciéndose un abandono masivo de ciertas franjas horarias. 

- Se aprecia también una caída en el volumen de inscritos en niveles superiores, 

inclinándose la mayor demanda hacia niveles de competencia básico e intermedio 

después del primer año, por desinformación previa del grado de dominio de la lengua 

exigida en cada nivel por el MECRL.  

- En el tercer año, se ha realizado incluso antes de inscribirse en los cursos, una 

prueba de nivel para testear la competencia lingüística real del profesorado que desee 

hacerlo o que, por falta de documentación acreditativa, se vea obligado a ello. 
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Así pues, para que la oferta formativa por parte de las EEOOII al profesorado 

gallego sea eficaz, debería haber mayor conocimiento, coordinación y coherencia  con 

las circunstancias laborales de los docentes, de manera que los horarios de los cursos no 

se solapen con los de trabajo, así como un ajuste con los niveles reales de competencia 

lingüística de cara a la consecución del fin (superar las pruebas de certificación de los 

respectivos niveles básico, intermedio y avanzado). Lo recomendable será, pues, la 

instrucción formal con una doble orientación, tanto hacia el significado como hacia la 

forma, ya que de ese modo es simplemente superior que cualquiera de las dos 

aisladamente (Robinson, 1995; Hulstjin, 1989) 
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RESUMEN. El trabajo colaborativo desde las bibliotecas escolares en la formación 

permanente del profesorado, es un reto de los actuales centros educativos. Las ideas aquí 

apuntadas deben propiciar un cambio en la gestión de las bibliotecas, considerándolas como 

el eje catalizador capaz de gestionar el proceso de cambio y mejora en la formación 

docente. El estudio realizado, de corte cualitativo, busca conocer las actividades formativas 

del profesorado en Galicia relacionadas con las bibliotecas escolares. Así pues, debemos 

apostar por las bibliotecas escolares como redes colaboradoras en el apoyo a la formación 

permanente del profesorado, y convertirlas en el motor de cambio e innovación en aras de 

una mejora considerable en la calidad y excelencia educativa.  
 

 

Introducción 

Las bibliotecas escolares se han convertido en un tema de creciente importancia 

socioeducativa en los últimos años. Consideradas inicialmente, como lugar de consulta 

y estudio, pasan a convertirse en espacios con principios y normas que regulan las 

conductas individuales y relaciones interpersonales con un notable papel en las prácticas 

docentes. Al mismo tiempo, pueden ser instrumentos que faciliten vías de 

entendimiento y conciliación de personas o grupos, lo que ha motivado una 

reconsideración de su valor estratégico en las organizaciones de los centros educativos. 

Bajo esta perspectiva, la formación del profesorado en el ámbito de las bibliotecas 

escolares va a constituir  una de las piezas clave de la calidad y excelencia del sistema 

educativo. El profundo cambio iniciado en Galicia de la formación permanente del 

profesorado (Decreto 74/2011) debe recoger las condiciones y fijar un marco preciso y 

estable que articule los contenidos y enfoques de la enseñanza-aprendizaje a través de 

las bibliotecas escolares bajo tres principios básicos: aprender en las bibliotecas 

escolares, aprender acerca de las bibliotecas escolares, y aprender desde las bibliotecas 

escolares. 
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En el plano normativo, la actual Ley Orgánica de Educación de 2006, en su 

artículo 113, hace mención específica a las bibliotecas escolares y reconoce la necesidad 

de que todos los centros educativos tengan una biblioteca escolar y explicita sus 

funciones: contribuir a fomentar la lectura, facilitar al alumnado el acceso a la 

información  y a otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias, y 

funcionar como un espacio abierto a la comunidad educativa de los centros. Por otra 

parte, los Decretos 130/2007 y 133/2007, que regulan las enseñanzas  de educación 

primaria  y  secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia incluyen una 

serie de competencias básicas que el alumnado ha de adquirir de forma progresiva. En 

estos mismos decretos se contempla la obligatoriedad de que todos los centros elaboren 

sus proyectos lectores de centro dirigidos a mejorar la comunicación lingüística, la 

lectura, la escritura y la educación en la información del alumnado. Indicar también, que 

la próxima Ley Orgánica de Mejora y Calidad Educativa –LOMCE- (pendiente de 

aprobación), reconoce la valía de las bibliotecas escolares en el sistema educativo. 

Es este contexto, la biblioteca escolar es el instrumento fundamental para el 

trabajo enfocado a la adquisición de la competencia básica denominada “tratamiento de 

la información y competencia digital”, superando el alfabetismo digital  y contemplando 

los contenidos de lo que se está llamando alfabetización informacional ALFIN 

(Alfabetización informacional es saber cuándo y por qué necesitas información, dónde 

encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética). Para ello la 

biblioteca escolar ha de disponer sus recursos de forma efectiva, orientar su uso, diseñar 

programas de formación en la búsqueda, selección y uso de las fuentes informativas y el 

trabajo documental y apoyar las propuestas de proyectos interdisciplinares. 

Consecuentemente, el uso de los recursos de la  biblioteca escolar es de gran 

importancia para lograr la competencia en comunicación lingüística, para aprender  a 

aprender, para el tratamiento de la información y la competencia digital y, sobre todo, 

para mejorar la competencia cultural y artística  

Así pues, una de las finalidades de mayor interés de la biblioteca escolar es 

ofrecer la posibilidad de acceso igualitario a los bienes culturales independientemente 

del extracto económico y cultural de procedencia, actuando como un agente de 

compensación social. No obstante, para una correcta gestión documental de la biblioteca 

escolar y para que  esta pueda cumplir su principal función de apoyo a los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, los profesores que componen el equipo de la biblioteca han de 

recibir una formación previa. Por ello es necesario que se incluya a la biblioteca como 

línea prioritaria en los planes de formación del profesorado. No sólo en la oferta de 

cursos, sino también en el apoyo de la formación en los propios centros educativos 

como una modalidad de formación que favorece el conocimiento personal y el 

intercambio de experiencias entre los distintos centros y que se demuestra útil  y eficaz 

allí donde se está realizando. Esta modalidad de formación contempla la opción de 

incorporar  docencia específica sobre el tema escogido. 

Además, debe seguir potenciándose la formación externa a los centros educativos 

a través de jornadas y encuentros, tanto a nivel autonómico como provincial, 

convirtiéndose en  foros por medio de los cuales los profesores que trabajan en las 

bibliotecas escolares tengan la oportunidad de conocer experiencias y buenas prácticas e 

intercambiar ideas e investigaciones.  En esta misma línea, los encuentros formativos a 

través de reuniones periódicas del profesorado por zonas y comarcas se han ido 

asentando de manera periódica de forma autónoma para el seguimiento de acciones 

conjuntas y para  formación informal en aspectos concretos. 

Actualmente, se propone por parte de la Consellería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria (curso 2012/2013), una nueva modalidad de formación en 

centros: Programas de Formación Permanente del Profesorado (PFPP), donde se acerca 

la formación de los docentes a su lugar de trabajo, elaborando ellos mismos su 

programa de formación para lograr así una mayor implicación de los participantes. Este 

nuevo diseño de formación parte de un trabajo previo de detección de necesidades en el 

centro respectivo, articulado en uno o dos itinerarios formativos a dos o cuatro años 

vista, cada uno de los cuales desarrolla una o varias actividades (cursos, grupos de 

trabajo, seminarios). Al final del proceso se mide el grado de aplicación en el aula y se 

evalúan resultados en la práctica docente con unos indicadores de impacto. 

Finalmente, no debemos olvidarnos de la formación a distancia sobre bibliotecas 

escolares, que ha formado a gran cantidad de profesorado sobre todo en el aspecto de 

gestión  bibliotecaria a través de un programa informático diseñado para toda la red de 

Bibliotecas Escolares de la Comunidad Autónoma (programa Meiga). 

En cuanto a los ámbitos formativos, son muchos los aspectos sobre los que incide 

la formación en bibliotecas escolares. A los conocimientos de la gestión y organización  
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de la biblioteca, el fomento de la lectura, la dinamización de la biblioteca, hay que 

añadir los derivados del tratamiento de la información, alfabetización informacional 

(ALFIN) e implantación de las TIC. Es indudable que todas estas ofertas formativas de 

calidad destinadas al profesorado de poco servirían si los docentes no asumen su 

responsabilidad en el proceso del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es necesario 

que una parte de la actualización de los conocimientos se realice a través de la 

autoformación y redes colaborativas permanentes. 

Nuestro estudio, centrado en el proceso personal de aprendizaje basado en la 

lectura, consulta de la literatura específica en este campo de las bibliotecas escolares, y 

la revisión sistemática de los datos estadísticos sobre formación permanente del 

profesorado en Galicia, busca analizar y comprobar si las bibliotecas escolares son una 

herramienta de autoformación eficaz, creando redes de formación o simplemente grupos 

de docentes que intercambian conocimientos y experiencias. 

 

Método 

En el diseño convergen las bases del conocimiento cualitativo con los aspectos 

generales de la formación permanente del profesorado. Se trata de una investigación de 

carácter descriptivo, interpretativo y explicativo, utilizando la revisión documental 

(datos y estadísticas oficiales). Siendo conscientes de que los resultados de este tipo de 

estudio no deben generalizarse a poblaciones más amplias, sino que se dirigen a la 

comprensión de vivencias en un entorno específico, cuyos datos emergentes aportan al 

entendimiento del fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), si reúnen (en 

nuestro caso) dos dimensiones esenciales con respecto al ambiente: conveniencia y 

accesibilidad (Mertens, 2005).  

En consecuencia, la fuente documental utilizada son los registros de datos de la 

Consellería de Cultura, Educación y Formación Universitaria, previa autorización 

formal. El procedimiento principal para recabar los datos es la recolección y supervisión 

de documentos de forma iterativa y recurrente. En primer lugar se procede a registrar la 

información y vincularla al planteamiento del problema, examinando cómo encaja en la 

recolección de datos. Así, se reciben datos no estructurados a través de los documentos 

escritos (observaciones enfocadas, revisiones de bases de datos…) para darles estructura 
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usando como herramienta la “teoría fundamentada” (los hallazgos van emergiendo 

fundamentados en los datos).  

 

Resultados 

Haciendo un análisis de la formación de los profesionales de la educación en el 

ámbito de las bibliotecas escolares, a través de una revisión sistemática de la evolución 

de las ofertas formativas anuales por parte de la Consellería de Cultura Educación  y 

Ordenación Universitaria en los seis últimos años (Tabla 1.) se observa que hay una 

disminución tanto en el número total de actividades de formación como en las 

actividades relacionadas con la biblioteca escolar.  

Tabla 1. Evolución y situación actual de la formación en bibliotecas escolares 

 
Curso  

2007-2008 
Curso 

2008-2009 
Curso  

2009-2010 
Curso 

2010-2011 
Curso 

2011-2012 
Curso  

2012-2013 
Número de 
actividades 2110 2195 2012 2203 1912 1927 

Bibliotecas 
escolares 155 107 108 98 94 101 

Porcentaje 7,35 4,87 5,37 4,45 4,92 5,24 

Elaboración propia 

 

Así pues, la proporción de actividades formativas sobre bibliotecas escolares 

realizadas a lo largo de los últimos cursos sufre variaciones poco significativas, excepto  

en el curso 2007-2008 (7.35%) que experimentó un importante incremento. Sin 

embargo, a pesar de la disminución inicial, en los siguientes cursos se observa una 

ligera tendencia positiva (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Actividades formativas sobre bibliotecas escolares 

 

Centrándonos en el curso académico 2012-2013, las actividades de formación 

externas a  los centros de enseñanza (Tabla 2) reflejan porcentajes muy distintos en las 

acciones relacionadas con las bibliotecas escolares. Del total de las actividades 

formativas realizadas, enfocadas hacia las bibliotecas escolares suponen un 2.19 %,  
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destacando la modalidad “Encuentros” (27.7%) y siendo casi insignificantes en los 

“Cursos a distancia”  (0.93%).   

Tabla 2. Actividades formativas realizadas externas a los centros educativos  

CURSO 2012-2013 

Modalidad Número de 
actividades Bibliotecas escolares Porcentajes 

ENCUENTROS 11 3 27,27% 

CURSOS 916 16 1,75% 

JORNADAS 63 4 6,35% 

CURSOS A DISTANCIA 107 1 0,93% 

TOTAL 1.097 24 2,19% 
Elaboración propia 

 

En este mismo curso académico (2012/2013), las actividades formativas 

realizadas en los propios centros educativos (Tabla 3) se perciben porcentajes similares 

en las modalidades de Seminarios (11,24%) y Grupos de Trabajo (11,26%). No 

obstante,  se observa un bajo porcentaje en Poyectos de Formación y Asesoramiento en 

Centros Educativos -PFAC- (0.52 %) y  un alto porcentaje en los nuevos Planes de 

Formación Permanente del Profesorado en Centros -PFPP- (17.65 %).  

Tabla 3. Actividades formativas realizadas en los propios centros educativos 

CURSO 2012-2013 

Modalidad Número de actividades Bibliotecas escolares Porcentajes 

GT 338 38 11,24% 

S 231 26 11,26% 

PFAC 193 1 0,52% 

PFPP 68 12 17,65% 

TOTAL 830 77 9.28% 
Elaboración propia 

Discusión y conclusiones 

El proceso de cambio y mejora del sistema educativo pasa por convertir las 

bibliotecas escolares en espacios de indagación colaborativa de toda la comunidad 

educativa, además de funcionar como medios sociales y culturales muy bien 

organizados. Se convierten así, en un lugar de indagación colaborativa (responsabilidad, 

voluntariedad, obligatoriedad) que permite al profesorado desarrollar estrategias y 

métodos de actuación desde una formación abierta, participativa y democrática. Del 

estudio efectuado, en lo relacionado con los aspectos generales de la formación 
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permanente del profesorado gallego en bibliotecas escolares, la valoración global sobre 

las actividades efectuadas por los docentes permite extraer diversas conclusiones:  

- Necesidad impostergable de que exista un aprendizaje permanente a lo largo de 

la vida profesional de los docentes en bibliotecas escolares. 

- La explicación a divergencia en los datos, se debe a la apuesta decidida de la 

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, al 

hacer gravitar la formación permanente del profesorado sobre la mejora en la utilización  

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y la formación en lenguas 

extranjeras. 

- Reseñar, un predominio de la formación interna desarrollada en los propios 

centros educativos (9,28%), frente a la formación externa fuera de los centros de 

enseñanza (2,19%). 

- Constatar, dentro de la formación en los propios centros, que la modalidad con 

mayor demanda son los nuevos Proyectos de Formación del Profesorado -PFPP- 

(17,65%), seguido de los Seminarios -S- (11,26%) y los Grupos de Trabajo -GT- 

(11,24%). Igualmente, indicar que en la modalidad de formación externa a los centros 

educativos, destaca como más habitual los Encuentros (27,27%). 

- Los Proyectos de Formación Permanente del Profesorado (PFPP) son una 

modalidad de formación desde los centros que la administración educativa oferta por 

primera vez en este curso (DOG, 28 de mayo, 2012). De los 68 centros que optaron a 

esta formación, 12 de ellos tienen una parte formativa en bibliotecas escolares. Ello 

supone casi un 20% de centros que eligen la nueva modalidad formativa para trabajar en 

bibliotecas escolares. 

- El profesorado considera que las acciones emprendidas a favor de la formación 

permanente del profesorado en bibliotecas escolares tienen un valor importante para su 

desarrollo profesional, destacando su estructuración flexible hacia la práctica docente 

con transferencia y aplicación en el aula. 

Esta buena acogida por parte de los centros educativos puede ser un indicativo de 

que estas modalidades de formación se ven como un sistema idóneo para alcanzar la 

calidad y la excelencia educativa. No olvidemos que la nueva formación permanente 

hace hincapié en la autonomía y singularidad de cada centro (Jové, 2007), poniendo el 
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foco de atención en sus necesidades particulares y aglutinando esfuerzos de un 

profesorado que pasa de ser un grupo a sentirse un equipo.  
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Resumo: A política de formação de professores é uma preocupação constante dos gestores 

públicos para que a educação apresente melhoras na sua qualidade. Neste artigo, 

pretendemos discutir o perfil e a formação dos professores do município de Ponta Grossa, 

no Paraná, a fim de extrair elementos para compreender o contexto educacional dessa rede 

de ensino (condições e estrutura dos recursos humanos). Temos como objetivos: Analisar o 

perfil dos professores da rede municipal de Ponta Grossa. Descrever as duas políticas 

educacionais da rede municipal de Ponta Grossa. Conhecer quais os cursos de formação 

inicial dos professores da rede municipal de Ponta Grossa, bem como, se a formação inicial 

se deu no módulo presencial ou à distância. Como metodologia de pesquisa, utilizamos a 

abordagem quali/quantitativa do tipo descritiva. Realizamos um estudo nos documentos 

oficiais da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa para obter dados sobre o 

total de professores da rede. A base teórica da investigação se encontra amparada em Tardif 

e Lessard (2008), Imbernón (2005) e UNESCO (2004). Os dados revelaram uma rede 

constituída de professores militantes em sua maioria e com formação em Pedagogia.  

 

 

Introdução 

Pensar no trabalho docente é pensar em atuar na escola, discutir a prática 

pedagógica, é construir o outro e a si mesmo como profissional. E, o construir  não pode 

estar subsidiado em um discurso abstrato que induz, mas não transforma nada nem 

ninguém. Assim, acredito ser de suma importância conhecer e discutir o perfil do 

professor que atua na rede municipal de ensino em Ponta Grossa, no sentido de 

trabalharmos com dados concretos sobre qual professor está em serviço, atuando na 

construção da educação do sujeito que reside no município. 

Neste artigo, pretendemos fazer uma descrição e uma análise do perfil dos 

professores do município de Ponta Grossa, no Paraná, a fim de extrair elementos para 

compreender o contexto educacional dessa rede de ensino (condições e a formação dos 

recursos humanos). Também fazer uma descrição das políticas educacionais da rede 

municipal de ensino, com o intuito de discutir como se dá o processo de formação 

continuada dos professores atuantes na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental.  
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Através da reflexão e da análise dos dados coletados através de um questionário 

enviado às escolas oficiais da Secretaria Municipal de Educação,  buscamos também 

conhecer o contexto de formação inicial dos docentes da rede. Ou seja, qual o número 

de professores com formação em nível superior, qual o curso realizado na formação 

inicial, como está o quadro de professores com pós- graduação, bem como, se a 

formação inicial se deu no módulo presencial ou à distância.  

 
A pesquisa 

Para o desenvolvimento da investigação científica, compreendemos que os 

métodos se constituem de extrema importância, pois são procedimentos que 

sistematizam e asseguram o desenvolvimento e coordenação de diferentes etapas da 

pesquisa. O planejamento adequado da mesma é imprescindível para análise e discussão 

dos dados coletados(RICHARDSON, 1999). 

O método escolhido para a pesquisa auxilia na obtenção das conclusões por meio 

dos conhecimentos das diversas ciências. Ele serve de guia para o desenvolvimento do 

procedimento, proporcionando ao pesquisador a orientação geral que facilita planejar a 

pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e interpretar 

os resultados.  

Nesta investigação utilizamos a abordagem quali/quantitativa essencialmente 

descritiva. As descrições dos fenômenos estão impregnadas dos significados que o 

ambiente lhes outorga e o referencial utilizado na investigação. Todavia, não rejeitamos 

a abordagem quantitativa, numérica, pois, realizamos um estudo nos documentos 

oficiais da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa (SME), para coletar 

dados sobre o total de professores na rede, com a idade, o sexo e o tempo de serviço. 

Dessa maneira a interpretação dos resultados surge como a totalidade de uma 

especulação que tem como base percepção de um fenômeno num contexto. Por isso, a 

abordagem quali/quantitativa não é vazia, mas coerente, lógica e consistente. 

Também foi realizada uma pesquisa de campo do tipo descritiva, tendo como 

instrumento para coleta dos dados um questionário, com perguntas fechadas, enviado a 

todas as escolas da rede, sendo: 46 Centros de Ensino Municipal de Educação Infantil 

(CEMEI) e 86 Escolas Municipais. Deste total, obtivemos um retorno de 65% dos 

questionários dos CEMEIs e 81% dos questionários das escolas. Esse instrumento foi 

utilizado para caracterizar os cursos de formação inicial, que justifica as perguntas 

fechadas. Trabalhamos com um total de 286 professores dos CEMEIs (65,4%) e 1.229 
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professoras das escolas (59,4%). A caracterização dos cursos do ensino superior se deu 

em função do nome do curso, qual IES que realizou o curso e se o professor fez ou está 

fazendo pós – graduação.  

A opção pelo uso do questionário com questões fechadas motivou-nos pelo fato 

de caracterizar o perfil dos professores da rede de acordo com seus traços gerais (faixa 

etária, sexo e tempo de serviço). Essa opção justifica-se pelo fato, de entendermos que 

tal instrumento é mais apropriado na busca das informações desejadas, pois essa 

abordagem propicia afirmações que ao fazer escolhas não é possível o pesquisador 

manipular as opiniões do entrevistado. (RICHARDSON, 1999).  

 

O perfil dos professores da rede municipal de ensino em Ponta Grossa em 2012 

Os professores pesquisados fazem parte do quadro efetivo da rede de ensino no 

município de Ponta Grossa, perfazendo um total de 2.504 professores (SME, 2012). 

Sendo 437 atuando nos Centros Educacionais Municipais de Educação Infantil, e 2.067 

nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. 

Do total de professores, segundo os documentos da SME (2012) temos 64 do sexo 

masculino, e 2.440 são mulheres, ou seja, a maioria. Tal perfil se constituiu 

historicamente no magistério fornecendo elementos para se pensar acerca da enorme 

discrepância entre homens e mulheres que atuam no ensino fundamental. Nesse sentido, 

o sexo passa a ser uma categoria constitutiva para entender como a educação funciona. 

O magistério se configura com um espaço profissional feminino, pois cada vez mais 

vem oferecendo baixos salários, afastando assim os homens que são provedores de 

família. Conforme a UNESCO (2004, p.45): 

[...] a presença tão predominante de mulheres na profissão docente no Brasil 

se deveria ao aumento do mercado de trabalho, decorrente da ampliação do 

atendimento escolar, como também da procura dos homens por novas 

profissões que oferecem melhores salários, quando do início da 

industrialização no país. 

 

Da mesma forma, o magistério se torna adequado as mulheres que querem 

concomitantemente desempenhar um trabalho profissional e um trabalho no lar. 

Também, a própria denominação “tia”, dada pelos alunos às professoras confirma a 

similaridade do trabalho da professora com o trabalho da mãe. A função de professora, 

ainda se confunde com a figura materna, associando às características tradicionalmente 

atribuídas às mulheres. 
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Assim, é importante a menção do sexo para discutir a profissão docente como um 

campo de estudo, a ser analisado e pesquisado. As implicações que o feminino traz 

consigo no exercício da docência, deixam marcas e caracterizam o grupo de 

profissionais na escola. (UNESCO, 2004). 

Quanto a idade, as professoras estão entre: 

 68 anos a 60 anos = 23 professores 

 60 anos a 40 anos = 1.202 professores 

 40 anos a 22 anos = 1.278 professores 

 18 anos = 1 professor 

Os dados do estudo apresentam o maior número de professores na faixa de média 

de 40 anos, sendo um pouco mais ou um pouco menos que essa idade, o que configura 

professores maduros, nem tão velhos, mas nem tão jovens. Hoje, esse fato também 

decorre da falta de estímulos econômicos, sociais e políticos para o ingresso na 

profissão. O piso salarial no início da carreira docente no ensino fundamental não é 

atrativo para os jovens, ocasionando um grupo de profissionais em serviço, mais 

experientes. O desprestígio social da profissão, também tem contribuído para afastar os 

jovens dessa profissão. Da mesma forma, muitos até chegam a iniciar a carreira docente, 

mas quando se deparam com os problemas do cotidiano desistem e acabam por se 

dirigirem a outros campos profissionais. (UNESCO, 2004).  

Todavia, os dados do município de Ponta Grossa, não se diferem dos dados 

apresentados pela UNESCO (2004) na pesquisa à nível nacional, no que diz respeito a 

idade dos professores. Vejamos: 

No Brasil, há uma concentração significativa desses profissionais nas faixas 

de 26 a 35 anos e de 36 a 45 anos (33,6% e 35,6% do total, 

respectivamente). 

 

Quanto ao tempo de serviço do magistério na rede municipal, do total de 

professores (2.504) temos o seguinte quadro: 

 Com mais de 25 anos de serviço = 127 professores 

 Entre 25 anos e 15 anos de serviço  = 831 professores 

 Entre 15 anos e 5 anos de serviço = 602 professores 

 Com menos de cinco anos de serviço = 944 professores 

Analisando os dados sobre o tempo que exercem a docência, percebemos que a 

maioria se encaixa na categoria de professores militantes, ou seja, aqueles que possuem 

mais de cinco anos de trabalho. Os que trabalham a menos de cinco anos se configuram 
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em 37% do total de professores. Assim, temos uma rede de ensino municipal com 

professores experientes (63%), que pressupomos, já consolidaram sua prática 

pedagógica, visto os anos de exercício da docência. Acreditamos que os professores 

com anos de trabalho na docência, articulam melhor os saberes e conhecimentos que tal 

profissão exige. Bem como contribui para a profissionalização do ofício da docência, ao 

consolidar os saberes necessários para a prática pedagógica na sala de aula. (TARDIF; 

LESSARD, 2008). Nesse sentido, analisamos a docência numa perspectiva crítica que 

se baseia num profissional comprometido e qualificado. 

Discutimos, também, o processo de formação dos professores por acreditar que 

esse é o meio de adquirir, organizar, fundamentar, revisar e construir a teoria. 

(IMBERNÓN, 2005). Nessa perspectiva na visão de Imbernón (2005) a formação 

inicial precisa se inovar, quebrar o paradigma do sistema educacional que situa a 

formação do profissional da educação no contexto de um discurso ambivalente, 

paradoxal, abstrato. Concordamos com Imbernón (2011, p.61), quando coloca: 

É preciso estabelecer um preparo que propicie ao docente um conhecimento 

válido e que gere uma dialética que conduza a aprendizagem do aluno na 

escola. Os futuros professores devem ser preparados para entender as 

transformações que vão surgindo nos diferentes campos e para ser 

receptivos e abertos a concepções pluralistas, capazes de adequar suas 

atuações às necessidades dos alunos e alunas em cada época e contexto. 
 

Para isso, é importante e necessário que a proposta da Instituição de Ensino 

Superior (IES) formadora, também venha ao encontro das preocupações descritas pelos 

professores nas escolas. Certos de que a estrutura da formação inicial influencia de 

sobre maneira na prática pedagógica, questionamos os docentes sobre sua formação 

inicial, na qual obtivemos os seguintes resultados descritos na sequência. 

Envolveu-se na pesquisa 30 CEMEI (65%) do montante de 46. De um total de 

437 professores que atuam no CEMEI, participaram da pesquisa 273 (62,4%) que 

agrupamos da seguinte forma: 

 1º grupo: 22 (vinte e dois) professores com formação em Magistério Nível 

Médio. 

 2º  grupo:  4 (quatro) professores com magistério nível médio e no ensino 

superior Bacharelado. Sendo 1 (um) no curso de Administração de Empresas, 2 (dois) 

em Serviço Social e 1 (um) em Ciências Contábeis. 

 3° grupo: 14 (quatorze) professores com o curso superior Pedagogia em 

andamento. 
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 4º grupo: 26 (vinte e seis) professores com o curso superior Licenciaturas 

diversas: História 8 (oito) professores. Letras 8 (oito) professores. Educação Física 3 

(três) professores. Geografia 3 (três) professores. Matemática 3 (três) professores. 

Biologia 1 (um) professor. 

 5° grupo: 207 (duzentos e sete) professores com formação em Pedagogia. E 

desse total, temos 110 professores com pós-graduação, sendo a grande maioria na área 

de Educação Infantil. 

Assim, percebemos que 87% dos professores participantes da pesquisa têm 

formação em nível superior, 5% com a graduação superior em curso e 8% com 

formação nível médio. Quanto à IES formadoras na graduação, totalizaram 22 (vinte e 

duas) instituições, sendo 50% delas à distância. As IES formadoras na pós-graduação – 

especialização, todas são à distância. 

Os dados nos revelam um avanço significativo em relação à educação à distância. 

Esse dado nos preocupa, pois, a educação superior é um forte componente que 

influência na construção das teorias da educação na prática do professor, e se na 

modalidade presencial essa situação apresenta lacunas, o que diremos da educação à 

distância. No momento atual, existe uma contínua preocupação em elevar o teor 

acadêmico da formação de professores, como também empreender esforço para integrar 

a relação teórica / prática (MORAES, 2003). Sentimos muitas dificuldades nos cursos 

de Pedagogia presencial, gerando uma polemica de como isso tem acontecido na 

modalidade à distância, tema que não é objetivo específico neste artigo, mas que é de 

suma importância na formação de professores. 

No que diz respeito à formação acadêmica dos professores dos anos iniciais temos 

o seguinte quadro. A pesquisa envolveu 1.221 (59%) dos professores efetivos de um 

total de 2067 professores. Envolveu 70 escolas (81%) das 86 da rede municipal de 

ensino. Temos como grupos: 

 1° grupo: 39 (trinta e nove) professores com formação de magistério à nível de 

segundo grau, perfazendo 2,4% do total pesquisado. 

 2º grupo: 4(quatro) professores fazendo o curso de Pedagogia. 

 3º grupo: com formação de magistério nível de segundo grau e com Bacharelado 

no nível superior temos 41 (quarenta e um ) professores. Desses 10 (dez) são formados 

em Administração. 8 (oito) em Serviço social. 8(oito) em Ciências Contábeis. 7 (sete) 
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em Direito. 4 (quatro) em Economia. 1(um) em Informática. 1(um) Comunicação. 

1(um) Engenharia Civil. E 1(um) em Psicologia. 

 4° grupo: com formação em Licenciatura temos 345 (trezentos e quarenta e 

cinco) professores. As licenciaturas se distribuem em: 100 (cem) em Letras. 90 

(noventa) em Educação Física. 74 (setenta e quatro) em História. 38 (trinta e oito) em 

Geografia. 27 (vinte e sete) em Matemática. 7 (sete) em Biologia. 4 (quatro) em Artes. 3 

(três) em Estudos Sociais. 1 (um) em Física. 1(um) Química. 

   5° grupo: com formação em Pedagogia temos 792 (setecentos e noventa e dois) 

professores. 

 6º grupo: nesse grupo temos os professores com pós-graduação que 

subdivide em dois grupos. Primeiro com especialização temos 747 (setecentos e 

quarenta e sete) professores, sendo que 65% desse total foi realizada a distância e 35% 

presencial na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O segundo grupo diz respeito a 8 

(oito) professores com mestrado acadêmico em educação.  

Constatamos que a rede ainda tem uma pequena porcentagem de professores 

(2,4% do total pesquisado) com formação de magistério segundo grau. Isso denota, que 

a meta proposta pelas políticas nacionais para que todos os professores do ensino 

fundamental dos anos iniciais tivessem formação à nível superior, ainda não foi atingida 

em Ponta Grossa. Mesmo que um índice pequeno, mas ainda está presente no quadro 

dos professores municipais a formação somente com o magistério. Entretanto, para que 

isso não ocorra, é preciso dar prioridade à formação de professores no âmbito superior, 

situação que ainda apresenta problemas no Brasil.  

Percebemos também, um número elevado de professores com formação superior 

fora das licenciaturas (3,3% do total pesquisado), situação que causa certo mal estar, 

pois os bacharelados pouco ou nada contribuem para a formação docente.  

A política de formação inicial de professores se defronta com a complexidade das 

políticas do ensino superior. Pode-se inferir que a proposta para formação de 

professores no Brasil tende a reduzir o foco dos fundamentos teóricos em exaltação de 

uma epistemologia da prática (MORAES, 2003). A articulação teoria prática deve 

aparecer como uma preocupação constante nas propostas de formação inicial de 

professores, bem como uma preocupação constante dos gestores públicos para que a 

educação no país apresente melhoras na sua qualidade.  

Ainda consultamos o regime de trabalho dos professores para ingresso na carreira 

do magistério publico municipal. A lei n°10.375 de 28/09/2010 regulamenta o Plano de 
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Carreira e remuneração dos Professores Municipais até 2012, momento de nossa 

pesquisa e prevê o seguinte. Para a EI a carga horária é de 40h semanais com salário 

inicial de $1.216,72, podendo chegar em $1.623,72. Para os professores que atuam nos 

anos iniciais o salário inicial para 20h semanais é de $700,00, podendo chegar em $ 

2.157,89. É importante ressaltar que o salário está calculado sem os benefícios advindos 

do avanço na carreira, através dos cursos de formação continuada previsto na lei acima 

citada. 

Assim, há uma consonância do piso salarial nacional da categoria de professores e 

o piso salarial dos professores do município de Ponta Grossa. Portanto, a desvalorização 

dos profissionais da educação é retratada pelos valores vigentes no município. Os anos 

de 1990 foram marcados por uma forte luta da classe para reajustes salariais, sendo que 

as respostas do governo não satisfazem as necessidades da categoria. Isso fica registrado 

na ausência de propostas concretas que resultem no aumento real do piso salarial 

nacional, que impulsione o mesmo nos municípios. Assim, temos uma luta constante 

pela valorização salarial do trabalho docente no Brasil.  

 

As duas políticas educacionais da rede municipal de ensino de Ponta Grossa, desde 

1983 até 2012: vinte e nove anos de trabalho na educação municipal 

Ponta Grossa é uma cidade situada numa área de campos bem servida de rios, 

terras férteis e clima agradável durante todo o ano. Localiza-se no Segundo Planalto 

Paranaense, a 970 m acima do nível do mar, distante apenas 110 km de Curitiba e a 217 

km do Porto de Paranaguá. Constitui-se num dos maiores entroncamentos rodo 

ferroviários da América Latina, por oferecer acesso fácil e rápido, por rodovia, aos 

grandes centros produtores.  

A administração municipal na gestão 1983 até 1988, através da Secretaria 

Municipal de Educação, no intuito de melhorar o nível de qualidade do ensino nas 

escolas de 1ª a 4ª série, implantou uma proposta educativa denominada Projeto 

Realidade. A proposta do município de Ponta Grossa teve inicialmente como objetivo 

atender a crianças na faixa etária de seis anos, quanto à preparação / início da 

alfabetização, e reduzir os índices de reprovação na 1ª série. A implantação de tal 

proposta pedagógica oferecia condições para o professor atuar como orientador / 

sistematizador do conhecimento e das experiências que o aluno já possuía, 

possibilitando a construção de um novo conhecimento, almejando levar o aluno a 

desenvolver sua capacidade interpretativa e crítica. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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EDUCAÇÃO E CULTURA, 1987, p. 7). Assim, tem início um período de 

reorganização das orientações didáticas e das orientações pedagógicas aos professores 

integrantes do “Projeto Realidade”, numa concepção construtivista, rompendo com a 

visão tradicional de ensino.  

Desse ponto de vista, o trabalho pedagógico realizado pelas professoras deveria 

envolver atividades diversificadas e o uso de recursos variados, na busca contínua de 

antecipar o desenvolvimento da criança. Através de práticas criativas, dinâmicas, 

orientadas no nível real de aprendizagem, os alunos poderiam apresentar um rendimento 

muito além do esperado. Conforme Vygotsky (1991), um dos aspectos essenciais ao 

desenvolvimento do ser humano é aquele que ensina operar com elementos em 

potencial  na aprendizagem daqueles que aprendem, ou seja, elementos que estão 

latentes no aluno, necessitando de uma intervenção adequada para serem desenvolvidos.  

O Projeto Realidade ampliou o tempo de alfabetização, oportunizando a entrada 

de crianças com 6 anos na pré-escola, as quais complementavam seu processo de 

alfabetização no ano seguinte, com 7 anos na 1ª série. Sendo essa uma prática inovadora 

no contexto, necessitou de muito estudo e discussão por parte de todos os envolvidos. 

Num primeiro momento o projeto atendeu a 43 escolas municipais, com total de 

60 classes. Foi introduzido gradativamente, através de adesão voluntária das escolas e 

dos professores, com duração de cinco anos letivos. Sua implantação, à nível de rede, se 

iniciou em 1987, com a 1ª fase criando a pré-escola; a 2ª fase com a passagem 

automática dos alunos da pré-escola para a 1ª série; a 3ª fase com o acompanhamento 

dos alunos promovidos para a segunda série; a 4ª fase e a 5ª fase também com o 

acompanhamento dos alunos promovidos da série anterior. A proposta de implantação 

do projeto teve previsão de capacitação dos professores com a orientação do fazer 

pedagógico e realimentações mensais, incluindo atendimento individual quando 

necessário. O acompanhamento do trabalho dos professores se deu em nível direto e 

indireto, através de reuniões pedagógicas e visitas em sala de aula por parte da 

coordenação do projeto. Ao observar-se a atuação do professor em sala de aula, 

priorizando o domínio do conteúdo, a metodologia utilizada, a responsabilidade, o 

compromisso, a assiduidade e a pontualidade, realizava-se a avaliação do andamento da 

proposta e do trabalho do professor.  

Em 1993, é implantando nas escolas municipais uma equipe de gestão escolar 

para dar um atendimento mais direto na formação continuada. Além do diretor da 

escola, fazem parte dessa equipe o supervisor escolar e o orientador educacional, que 
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até então faziam um atendimento itinerante e que dali para frente passam a assessorar 

pedagogicamente a escola, de forma direta. Os Especialistas em Educação, 

principalmente os Supervisores Escolares passam a atuar de forma inter-relacionada, 

desmistificando a supervalorização dos técnicos. Através de acertos e erros, sucessos e 

fracassos, a equipe pedagógica organiza seu trabalho na escola. 

A ação da equipe pedagógica na escola vem para gerar mudanças nas ações 

pedagógicas dos docentes, mas isso também gera descontentamento e desconforto. Os 

encontros pedagógicos passam a acontecer também nas escolas, oferecendo aos 

participantes a possibilidade de análise e reflexão do cotidiano escolar.  O professor tem 

um espaço de reflexão sobre sua ação docente, um momento em que toda a escola se 

volta para discutir sobre sua realidade. A concepção teórica e metodológica que 

balizava o Projeto Realidade passa a direcionar a proposta pedagógica do município, 

transformando-se no Plano Curricular, oficialmente distribuído às escolas no final de 

1994.  

No decorrer do período de 2001 até 2004, mudam os rumos da política 

educacional, agora com a marca do partido dos trabalhadores- PT, que implanta os 

Ciclos de Aprendizagem entendido como a segunda Proposta Pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação de Ponta Grossa (2001, p.8) entendido como: 

[...] um trabalho pedagógico que vise desenvolver o potencial da criança, 

atuando na zona de desenvolvimento proximal, promovendo a ampliação 

das funções cognitivas que estão em processo de amadurecimento, 

consolidando o que Vygotsky chama de o único bom ensino. 

 

A proposta pedagógica rompe com a estrutura seriada, exigindo dos professores 

um aprofundamento epistemológico nas questões dos ciclos de aprendizagem. O plano 

curricular do município continua sendo uma ferramenta dos professores da Rede 

Municipal de Ensino, que dá continuidade às orientações teórico-metodológicas 

vygotskyanas. O processo ensino-aprendizagem se efetiva através de uma metodologia 

pautada nas reais necessidades dos educandos e na realidade social contemporânea, 

visando à formação do cidadão do amanhã, responsável, crítico e transformador.  

A organização da escola na lógica ciclada exige um outro olhar sobre as 

relações entre ensino – aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do 

educando. O eixo de orientação do currículo e da prática docente esta 

sustentado na abordagem teórica de VYGOTSKY, quando afirma que `o 

bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento´, ou seja, aquele 

que se dirige às funções psicológicas que estão em vias de se completarem. 

[...] a proposta da Secretaria Municipal da Educação considera que a função 

principal da escola que atende alunos na 1ª fase do Ensino Fundamental é 
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possibilitar aos mesmos, o desenvolvimento de habilidades e competências 

para a compreensão da leitura e da escrita, superando o entendimento de que 

alfabetizar é, apenas, ensinar a decodificação de textos. (SME, 2002, p. 3)  
 

Com a marca da responsabilidade social, a administração petista se volta a uma 

ação comprometida com os interesses da comunidade. Dessa forma, todas as atitudes 

tomadas na escola deveriam vincular-se aos princípios da gestão democrática. Assim, a 

proposta destaca a participação de todos os envolvidos na comunidade escolar, 

solicitando um trabalho essencialmente coletivo.  

Em se tratando da gestão da escola, cabe considerar que a mesma encontra 

sentido focando suas ações no processo pedagógico, necessariamente 

dialógico, não dominador, o qual garante ainda, a condição de sujeito tanto 

ao educador quanto ao educando. 

Nessa perspectiva, é imprescindível reconhecer que a gestão escolar 

compõe-se da comunidade interna e externa da escola, ou seja, não cabe 

apenas ao Diretor a responsabilidade sobre os fins que a escola se propõe, 

mas a todos aqueles que, cotidianamente, realizam o processo educativo, 

quais sejam: supervisor escolar, orientador educacional, professor, aluno, 

pais e funcionários. 

Depreende-se daí, a possibilidade de pensar a gestão da escola, numa 

concepção democrática, compartilhada e coletiva, onde o diretor enquanto 

coordenador geral da escola, não seja o único detentor da autoridade, mas 

que esteja distribuída junto à responsabilidade que lhe é inerente, entre 

todos que compõe a gestão escolar. (SME, 2001, p. 3). 
 

As mudanças foram efetivadas em uma única etapa, implantando em todas as 

escolas municipais os ciclos, assim organizados: 1º ciclo = crianças de 6,7 e 8 anos; e 2º 

ciclo = crianças de 9 e 10 anos. De 5º a 8º série as turmas continuaram seriadas. Os 

alunos que não se enquadraram no primeiro ciclo e ainda não estavam aptos a freqüentar 

a série indicada à sua idade foram colocados nas classes de aceleração, que atendiam 

alunos que estavam com diferença idade / série. (SME, 2002, p.4)  

As classes de aceleração foram implantadas para reverter o quadro de alunos que 

apresentavam distorção de idade/série. Dessa forma, essas classes possibilitaram a 

equivalência da idade dos alunos conforme a série que eles deveriam estar 

freqüentando. As medidas atenderam principalmente a alunos repetentes e multi-

repetentes.  Para todas essas ações foi necessário mobilizar o coletivo da escola: 

diretores, coordenadores pedagógicos, professores, pais, alunos. Enfim, toda a 

comunidade escolar teve que se envolver em uma proposta de formação continuada para 

atender aos quesitos solicitados pela nova proposta.  
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Para assegurar a permanência do aluno na escola, também foram criadas as classes 

de apoio, chamadas anteriormente de classes de contraturno. As classes de apoio 

visavam “atender alunos do 1º e 2º ciclo e das classes de aceleração, com dificuldades 

de aprendizagem” (SME, 2002, p. 6). Assim, cada escola fez uma triagem dos alunos 

que encontravam dificuldades em aprender em um determinado tempo e em classe 

regular, oportunizando um espaço/tempo maior de atendimento a esses alunos. “Na 

classe de apoio os alunos serão agrupados de acordo com suas dificuldades. Cada grupo 

deverá freqüentar esta classe quantos dias na semana se fizerem necessários para o 

progresso de sua aprendizagem”. (SME, 2002, p.6). 

Com a implantação dos Ciclos de Aprendizagem, as práticas em sala de aula 

necessitavam serem revistas. Assim, a SME propôs: 

A atuação docente torna-se cada vez mais complexa diante do acelerado 

processo de mudanças sociais. Entretanto, a formação inicial dos 

profissionais da educação não lhe dá sustentação para enfrentar os 

problemas do seu cotidiano. Daí a necessidade de investir na formação em 

serviço desses profissionais, por considerar esta um elemento constitutivo 

do profissional [...].  

Em primeiro lugar, a proposta de formação não deve ser um “Pacote de 

treinamento” que objetive divulgar reformas educacionais ou novos 

métodos de ensino. Um projeto de formação deve priorizar o 

desenvolvimento do professor quanto ao conhecimento de si próprio e da 

realidade. [...] Desse modo, a formação profissional do professor será 

moldada no decorrer do processo ensino aprendizagem em situações do 

cotidiano escolar. As situações de ensino aprendizagem vivenciadas na 

escola podem suscitar a percepção da relação entre a teoria e a prática. 

Decorrente destas experiências surge então à necessidade de que o professor 

seja um intelectual crítico, criativo, inovador, capaz de aprender o caráter 

contraditório de sua prática, o que o leva a uma perspectiva emancipatória, 

fazendo-se assim necessário uma formação contínua. (SME, 2002, p. 9) 
 

Dessa forma, o trabalho docente foi sendo configurado e reconfigurado e as ações 

pedagógicas passaram a ter uma característica reflexiva, buscando aprender com 

experiências bem sucedidas na escola. A implantação da reforma curricular trouxe aos 

professores a necessidade de estudo e reflexão sobre o trabalho docente, considerando a 

complexidade do sistema de escola ciclada.  

Ao assumir a SME em 2005, a administração incorpora a proposta dos Ciclos de 

Aprendizagem e passa a adotar medidas que vinham ao encontro da mesma. No aspecto 

pedagógico foi realizado um trabalho com os dados coletados sobre a realidade escolar, 

que antes eram somente arquivados na SME. As análises quantitativas serviram para 

focalizar os problemas da escola e suas soluções. Ainda foi feita a adequação de alunos 
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matriculados em classes especiais sem a perspectiva de inclusão educacional. 

Possibilitou-se formação em serviço para todos os funcionários da SME, para 

aprimoramento da sua experiência. (BRASIL, 2006). 

Em relação aos aspectos metodológicos da proposta de Ciclos de Aprendizagem, 

as intervenções estão previstas no projeto de formação continuada dos docentes, que 

propunha:  

a) proporcionar a formação continuada para os professores e pedagogos da rede 

municipal com vistas à melhoria do processo de aprendizagem;  

b) refletir sobre os objetivos e missão da escola;  

c) efetivar o espaço escolar como um lugar destinado ao ensino de qualidade e à 

socialização do aluno. (SME, 2005). 

A formação continuada dos professores oportunizou reflexões e interações no 

espaço da escola, em seminários, encontros, grupos de estudo, reuniões pedagógicas, 

exposição de experiências pedagógicas. No projeto de formação pedagógica tem-se 

clareza quanto às ações, objetivos, encaminhamentos e público alvo (SME, 2005). 

Assim, quando “promoveu mudanças nas estratégias de trabalho da equipe interna, a 

Secretaria de Educação fortaleceu as relações de trabalho, facilitando a cooperação em 

torno das diretrizes definidas para o encaminhamento da administração do ensino no 

município.” (BRASIL, 2006, p. 89). 

Partindo das necessidades dos alunos e das experiências apontadas nas diretrizes 

das duas políticas educacionais, as professoras inovaram em suas práticas em sala de 

aula, necessitando cada vez de formação continuada para atingir uma autonomia 

pedagógica com seus alunos. Desse modo, o conhecimento das docentes foi se alterando 

com os anos de experiência e a intervenção das políticas educacionais do município foi 

o marco para as mudanças. 

 

Considerações Finais 

O interesse central dessa pesquisa foi norteado pela preocupação em conhece o 

perfil dos professores que atuam na rede municipal de Ponta Grossa, a fim de extrair 

elementos para compreender o contexto educacional dessa rede de ensino no que diz 

respeito às condições e a formação dos recursos humanos. Nesse sentido, podemos 

afirmar que se trata de uma rede de ensino com professores maduros nos seguintes 

sentidos: quanto a idade apresentam uma média de 40 anos, entre 15 a 20 anos de 
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trabalho docente em sala de aula e em sua grande maioria são mulheres e com formação 

inicial em Pedagogia. 

Frente os dados analisados, discutimos também as diretrizes de duas políticas 

educacionais e o ensino em sala de aula. Portanto, os dados do estudo aqui apresentado 

demonstram a amplitude e complexidade da rede municipal de ensino, como um campo 

fértil para promover uma série de medidas que contribuam para a melhoria da qualidade 

da educação no município. 
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Resumen: Con este trabajo pretendemos realizar un acercamiento al Sistema Educativo 

Suizo bajo las disposiciones vigentes en la actualidad de las políticas de gobierno respecto 

al servicio de la educación. 

En su desarrollo se tratará la estructura del Sistema Educativo Suizo, las competencias y 

características más destacables del mismo, los tipos de centros que se encargan de la 

formación de los estudiantes considerando también la enseñanza en lenguas extranjeras en 

el sistema educativo.  También abordaremos implícitamente las medidas de atención a la 

diversidad que se llevan a término en la consideración de estudiantes que presentan 

mayores necesidades educativas, sean alumnos con dificultades de aprendizaje, con altas 

capacidades o alumnos que proceden de otros países. Si bien han existido similitudes entre 

el sistema educativo español y el suizo, en la actualidad existen marcadas diferencias. 

PALABRAS CLAVE: Educación, Diversidad, necesidades educativas especiales. 

 

 
INTRODUCCIÓN  

 

La organización del sistema público de enseñanza en Suiza es una tarea de estado con 

implicaciones tanto a nivel federal como a nivel cantonal o comunal. Para explicar el 

desenvolvimiento del sistema educativo hay que hablar de la organización en cantones 

pues la educación es una competencia transferida a los cantones dando lugar a la 

visibilidad de 26 sistemas de escolaridad diferentes.  

 

En Suiza no existe un ministerio en el Gobierno que se ocupe exclusivamente de las 

cuestiones de la enseñanza pública. Los cantones son soberanos en esta materia. Cada 

cantón tiene su propia legislación sobre la educación y la educación pública. Existe una 

dirección estratégica y administración de la educación pública a cargo del gobierno 

cantonal. En cada municipio, un miembro del gobierno cantonal, Director o Directora 

de Educación, es el responsable de la educación pública y, a menudo, también de los 

deportes y la cultura que dirige el Departamento de Educación del Distrito. Existen 

Departamentos de apoyo a las tareas ejecutivas y administrativas de Educación. Se 

estructuran en función del grado de los servicios de capacitación y oficinas (por ejemplo 

servicio de la educación obligatoria, la formación de servicios, gestión de la educación 

superior). Algunos cantones tienen más de un Consejo de Instrucción Pública, como un 

asesor o rectores, que se dedica exclusivamente a las cuestiones de la educación y la 

educación pública. 

También indicar que el conjunto de todos los directores cantonales forman parte de la 

Conferencia Suiza de Directores Cantonales de Enseñanza Pública (CDEP). La CDEP 

tiene un papel importante en la armonización de las directivas del sistema de enseñanza, 
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aunque los cantones siguen siendo perfectamente autónomos para decidir en asuntos de 

educación pública. 

En general, a pesar de los múltiples sistemas se pueden observar rasgos fundamentales 

comunes de las organizaciones cantonales en materia escolar. Todas ellas tienen, tras un 

Kindergarten (Jardín de Infancia) voluntario y totalmente financiado por el Estado, un 

período de escolaridad obligatoria de nueve (en algunos casos todavía ocho) años. Este 

tiempo de escolaridad obligatoria para todos los niños aptos para una enseñanza 

ordinaria se divide en una escolaridad primaría de cuatro, cinco o seis años, y una 

selección de modalidades escolares de orientación diversa, incluidas en el concepto 

común de grado medio 1. En muchos cantones, estos dos grados de escolaridad 

obligatoria se designan con la denominación de primera enseñanza. El cantón tiene una 

gran libertad para organizar la enseñanza (programas, etc.).  

 

Normalmente la primera enseñanza conduce a los alumnos que la cursan a escuelas de 

formación profesional o a otros tipos de escuelas de grado medio como las escuelas de 

bachillerato (gimnasios) que preparan luego para estudios superiores. En estas etapas, la 

libertad de los cantones está bastante limitada por las disposiciones y supervisión de la 

Confederación en materia de Formación Profesional y de Bachillerato.  

 

La primera enseñanza es gratuita mientras que en las escuelas superiores hay que abonar 

una matrícula en determinados casos o, por lo menos, se deja a cargo del alumno el 

material escolar. El año académico comienza en Agosto en todos los cantones y este 

dura entre 37 y 40 semanas escolares. En el tiempo restante los estudiantes no tienen 

clases.  

 

A nivel general, desde el 1 de enero de 2013, todo el ámbito de la formación, la 

investigación y la innovación a nivel federal forma parte del Departamento Federal de 

Asuntos Económicos, de formación e investigación RFLDs, el ex Departamento Federal 

de Asuntos Económicos de la DEA. La Secretaría de Estado para la Formación 

Profesional e Investigaciones SER, que dependía anteriormente de la de la Oficina 

Federal de Formación Profesional y Tecnología OPET DFI se reorganizó para formar la 

Secretaría de Estado para la formación, la investigación y la innovación SEFRI. El 

SEFRI es el centro de competencia de la Confederación Suiza en cuestiones de alcance 

nacional o internacional dentro de la política de formación, investigación e innovación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO  
 

ORGANIZACIÓN COMPETENCIAL  

 

La organización del sistema de enseñanza pública en Suiza es una tarea de Estado y 

recae, a partes desiguales en la Federación, los Cantones y los Municipios. Todos ellos 

comparten el ejercicio de la competencia sobre la enseñanza pública, aunque la 

proporción de las competencias es distinta pues la mayor parte de ellas recae sobre los 

cantones.  
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A nivel federal se encuentran regulados aspectos como la edad de escolarización, el 

comienzo y la duración del curso académico y la duración de la escolarización 

obligatoria que son iguales en todo el país. Por lo demás, cada cantón promulga sus 

propias leyes escolares. También los municipios disponen de una autonomía 

relativamente amplia, lo cual favorece que la toma de decisiones se adapte a situaciones 

locales concretas. 

Cada cantón tiene su propio Departamento de Educación. La cooperación de los 

cantones en materia de educación tiene lugar en la Conferencia Suiza de Directores 

Cantonales de Educación Pública (EDK -CDIP), compuesta por los 26 miembros de los 

gobiernos cantonales responsables de las materias de educación. La EDK -CDIP juega 

hoy en día un papel importante en la armonización de las directivas de los sistemas de 

enseñanza. Además, tras el referéndum de mayo de 2006, se posee la competencia de 

tomar decisiones vinculantes para todos los cantones en asuntos de política educativa en 

caso de que éstos no sean capaces de llegar a un acuerdo entre sí. 

 
ETAPAS DEL SISTEMA EDUCATIVO  

 
La enseñanza obligatoria en Suiza comienza generalmente entre los 6 y los 7 años y 

llega hasta los 15 años de edad. El sistema educativo suizo contempla las siguientes 

etapas educativas:  

 

- EDUCACIÓN PREESCOLAR (kindergarten) 

 

La Educación Preescolar comienza a los 4 ó 5 años de edad y tiene una duración de 1 ó 

2 años hasta alcanzar a los 6 años de edad. Se trata de una enseñanza “no obligatoria” y 

gratuita. No todos los niños realizan esta etapa aunque el número de alumnos 

escolarizados en ella se ha generalizado cada vez más. De hecho, en 17 cantones la 

asistencia a uno o dos años de preescolar es obligatoria. El niño/a ha de acudir al jardín 

de infancia dos años antes de iniciar la escuela primaria (a la edad de seis años). Como 

excepción indicar en el cantón de Ticino, la Scuola dell'infanzia que dura tres años. 

Generalmente no se acepta a niños de menor edad en el kindergarten.  

Para inscribir a los niños en la escuela los padres han de ponerse en contacto con las 

autoridades educativas de su municipio. En casi todos los cantones, los municipios 

deben proporcionar al menos un año de educación preescolar (oferta obligatoria). En 

términos estadísticos casi el 100% de los niños asiste a la guardería durante al menos un 

año, alrededor del 86% durante dos años. A petición de los padres, la entrada se puede 

adelantar o retrasar. En la mayoría de los cantones, la edad mínima en la entrada a la 

guardería está en el rango de los 4 años y 0 meses a 4 años y 9 meses. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

3022

http://www.ch.ch/karte/index.html?lang=fr&refurl=YToyOntzOjQ6InR5cGUiO3M6NDoicGFnZSI7czozOiJ1cmwiO3M6Mzk6Ii9wcml2YXRlLzAwMDI5LzAwMDM0L2luZGV4Lmh0bWw/bGFuZz1mciI7fQ==


 

Los cantones también establecen los horarios. Junto con los municipios contribuyen a 

facilitar la vida familiar y el cuidado de los niños, especialmente para los padres que 

trabajan a través de la promoción de los bloques de las instalaciones de tiempo o de 

atención diurna. 

El acuerdo cantonal en materia de armonización de la enseñanza obligatoria (HarmoS) 

introdujo dos años de kindergarten obligatorios. La fecha de referencia (31 de julio) y la 

edad de ingreso a la escuela (4 años) se unifican. El HarmoS se lleva a término en los 

municipios adheridos (implementado hasta el comienzo del curso escolar 2015/2016). 

El resto de los cantones que no se han unido a la HarmoS, o que todavía no han iniciado 

el proceso de adhesión, la asistencia obligatoria a kindergarten se ha establecido durante 

al menos un año. Con todo, muchos de estos distritos ofrecen jardín de infancia dos 

años. 

 

Objetivos y la organización de la enseñanza de la Educación 

 

A nivel educativo en esta etapa se promueve el desarrollo cognitivo, psicomotriz y 

socio-emocional de los niños además de irles preparando para su incorporación a la 

escuela primaria. El paso de nivel se establece tomando como base la continuidad 

formativa, sin selección sistemática o evaluación previa del rendimiento. Los niños 

avanzan de acuerdo a su nivel de desarrollo y sus necesidades. 

 

La atención educativa se centra en el desarrollo de la autonomía y de las habilidades 

personales y sociales en términos de conocimiento. También se pone énfasis en una 

educación integral e interdisciplinaria del niño/a, en función de su nivel de desarrollo. 

 

Los planes de estudio kindergarten tienen como base los mismos fundamentos y 

objetivos educativos que los planes de estudio de nivel primario. No obstante, las 

técnicas de enseñanza de educación general (lectura, escritura y cálculo) se reservan 

para el nivel primario (aunque algunas habilidades se adquieren con anterioridad en el 

jardín de intantes cuando están capacitados).  

En preescolar los niños y niñas hacen talleres de arte, manualidades, danza, juegos 

educativos, actividades de percepción, actividades de comprensión y en el último año se 

trabaja la lectura, escritura y matemáticas. Las escuelas preescolares son notablemente 

conocidas por el desarrollo de la creatividad en la enseñanza de los niños. 
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En el jardín de infancia la evaluación se realiza sin la emisión de notas. Los 

instrumentos de evaluación tienen como base los informes de caso y las entrevistas con 

los padres. 

El horario de las escuelas es un poco raro y para muchos padres representa un 

inconveniente. Los estudiantes tienen dos horas y media por la mañana. Normalmente 

se tienen dos horas por la mañana, el descanso para comer y luego dos horas más por la 

tarde. Durante la hora de la comida, muchas de las escuelas infantiles cierran obligando 

a que los niños vuelvan a casa para comer. Esto puede representar un problema para los 

padres trabajadores puesto que necesitarían volver sobre esa hora para cuidar a sus 

hijos. 

Para los niños, la educación preescolar es su primera experiencia de grupo alejados de 

su entorno familiar y es también una buena manera de empezar a integrase en la 

comunidad local.  

 

 

- EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Con la Educación Primaria empieza la etapa de enseñanza obligatoria. Esta etapa dura 

seis años. En cinco cantones (AG, BL, BS, TI, VD) la entrada a la enseñanza secundaria 

se ha establecido anteriormente por lo que la etapa de primaria tiene una duración de 

cuatro o cinco años. Por acuerdo cantonal en materia de armonización de la enseñanza 

obligatoria (HarmoS) los municipios que se adhirieron armonizan el tiempo de duración 

(jardín de infantes: 2, primaria: 6, nivel secundario 3) y los principales objetivos de la 

educación obligatoria. Los acuerdos establecen que la ejecución se llevará a cabo 

siguiendo lo establecido hasta el inicio del curso escolar 2015/2016. Hasta esa fecha, la 

duración de la enseñanza primaria será de seis años, en todos los cantones (excepto 

Ticino). 

La organización y financiación de las escuelas primarias es competencia de los cantones 

y municipios. En ellos se establece el nivel de entrada para esta etapa en niños que 

alcanzan la edad en un rango mínimo entre los 6 años y 0 meses a 6 años y 3 meses en 

el momento de entrar en el nivel de referencia para el curso escolar de otoño. La 

escolarización en los centros es gratuita, incluyendo libros de texto y material escolar. 

La escuela primaria constituye una organización que conecta el jardín de infancia y los 

primeros años de la escolarización primaria. Los cantones deciden cómo se organizan 

los primeros cursos (trasvase jardín de infantes-escuela primaria). Al final del jardín de 
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infantes se decide si un niño/a puede empezar la escuela primaria o debe hacer un año 

más en el kinder. Los profesores, los padres y, en su caso, los servicios del médico de la 

escuela y el psicólogo escolar están involucrados en el proceso de decisión. Los criterios 

más relevantes de decisión son la edad del niño/a así como su madurez. En la mayoría 

de los casos, la decisión final es tomada por las autoridades escolares responsables del 

seguimiento o establecimiento (en algunos cantones son competentes los maestros o la 

conferencia profesores). 

Los colegios de educación primaria son de enseñanza mixta y generalmente suelen 

enseñar en un sólo idioma (alemán, francés o italiano). Los niños suelen ir a colegios 

donde se habla el mismo idioma que se habla en su casa. Todas las asignaturas se 

imparten por el mismo profesor.  

 

Objetivos y la organización de la enseñanza de la Educación 

A nivel educativo en esta etapa de Primaria se promueve el desarrollo del intelecto y las 

capacidades creativas, físicas y artísticas. Además de ello, se trata de desarrollar el 

sentido de la responsabilidad del propio estudiante hacia sí mismo, los demás, el medio 

ambiente y la sociedad y así adquirir los conocimientos y habilidades de base para su 

propia educación. 

Los planes de estudio son responsabilidad de los cantones  que también establecen los 

horarios. En general, las materias que se enseñan en esta etapa son: 

    Idiomas: Enseñanza de idiomas, lenguas extranjeras (un segundo idioma nacional e 

Inglés) 

    Matemáticas y Ciencias Naturales 

    Humanidades y ciencias sociales como la geografía, la historia, la ética y la 

educación religiosa. 

    Música, artes visuales y artes creativas (textiles, artesanías) 

    El movimiento y la salud y el movimiento de la educación física. 

Algunas temáticas como el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, la promoción de la salud, la educación para el desarrollo sostenible o la 

educación para la ciudadanía están frecuentemente integrados en la enseñanza de otras 

disciplinas. 
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Evaluación de los estudiantes 

En la etapa de Primaria el rendimiento escolar se recoge a través del sistema de 

calificación de notas. Se valora el aprendizaje y otros procesos en los informes de 

evaluación sobre todo durante los primeros años de la enseñanza primaria. La escala de 

valoración va de 1 a 6 (6 calificación más alta, 4: suficiente, por debajo de 4: 

insuficiente). Los estudiantes reciben por lo general dos veces al año, al final de cada 

semestre, un boletín de notas o un informe de su aprendizaje. 

La decisión de si los estudiantes promocionan al curso escolar superior se toma al final 

del año escolar, en función del rendimiento del propio estudiante. El siguiente aspecto a 

tener en cuenta se basa en la puntuación media obtenida (en todas las disciplinas de las 

ramas principales). Se consideran medidas de apoyo previa a la repetición. 

En varios cantones, el procedimiento, en función de los grados y disciplinas, ya sea 

opcional u obligatoria la temporada de exámenes, la orientación y la comparación de 

trabajo permite medir el nivel de rendimiento relativo de la clase. Estos se utilizan para 

establecer una evaluación de habilidades o para evaluar el desempeño de cada 

estudiante respecto a la misma. También permiten a los profesores evaluar la tasa de 

éxito de los datos mediante la comparación con la de otra clase o clases. 

 

- EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Después de Primaria, los estudiantes se organizan en función del tipo de carreras que 

quieran realizar. En base a ello pueden elegir entre una escuela académica o vocacional. 

Los estudiantes que eligen escuelas de orientación académica van al instituto 

(Gymnasium or Kantonsschule) y deben pasar el Matura (igual a la reválida o 

selectividad) al final de ella. Este examen (al igual que en España), es necesario para 

acceder a la universidad más tarde. Las escuelas vocacionales dan un diploma 

vocacional.  

La  educación Secundaria está organizada en dos niveles: 

 

Educación Secundaria I (Ciclo básico)  
 

La Educación Secundaria I representa la continuación de la Primaria y abarca hasta el 

final de la etapa de escolarización obligatoria. En la mayoría de cantones comienza a 

partir del 7º curso (cuando el alumno tiene unos 13 años) y dura hasta el 9º curso. En 

cinco cantones (AG, BL, BS, IT, E), se inicia más temprano y una duración de cuatro 

(sexto a noveno) o cinco años (quinto a noveno). Por acuerdo cantonal en materia de 

armonización de la enseñanza obligatoria (HarmoS) los municipios que se adhirieron 
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mantienen en común la duración (jardín de infantes: 2 primaria: 6, nivel secundario 3) y 

los principales objetivos de la educación obligatoria. La ejecución de este acuerdo se 

llevará a cabo hasta el inicio del curso escolar 2015/2016. 

El objetivo de la Secundaria I es la adquisición de una formación general básica, así 

como la preparación para cursar estudios profesionales o para el acceso a una escuela de 

nivel medio (camino académico).  

El profesorado es especialista de las asignaturas que imparte. En este nivel se pueden 

distinguir escuelas que imparten enseñanzas de exigencias elevadas, escuelas que 

imparten enseñanzas de exigencias básicas o bien escuelas que no realizan ningún tipo 

de selección basada en las capacidades del alumnado. Al finalizar esta etapa se ofrecen 

una gran variedad de “ofertas puente”, como por ejemplo el 10º curso que ofrece a los 

alumnos la posibilidad de mejorar su acceso a la secundaria post-obligatoria.  

 

Objetivos y la organización de la enseñanza de la Educación 

 

La enseñanza se basa en los niveles de rendimiento y en diferentes modelos (con 

cadenas, el modelo cooperativo, modelo integrado). De acuerdo con el municipio, 

aunque el modelo adoptado es el mismo en toda su área, es común dejar la posibilidad 

de elegir entre diferentes modelos. 

Para la transición desde el nivel primario al nivel secundario se tiene en consideración el 

rendimiento del estudiante al final de la enseñanza primaria, la recomendación de la 

maestra o el maestro (con frecuencia los padres también se involucran) y, a veces, un 

examen final para determinar el nivel de habilidades de orientación a nivel secundario I.  

Entre los objetivos pedagógicos del nivel de Secundaria se pretende el desarrollo de la 

personalidad de los jóvenes y les anima a aprender más cada día durante toda su vida. 

Se les anima a desarrollar su sentido de responsabilidad, su liderazgo y a aprender a 

reconocer y resolver problemas, manejar conflictos y trabajar autónomamente o en 

equipo. Además, se les prepara para la transición a la enseñanza secundaria. 

 

Las siguientes materias y ramas se enseñan en el nivel secundario: 

• Idiomas: el idioma nacional (alemán, francés, italiano o romance), dos idiomas 

extranjeros (normalmente inglés y alemán o francés e italiano) 

• Matemáticas 

• Ciencias Naturales: Biología, Química, Física 

• Humanidades y Ciencias Sociales: incluyendo la geografía, la historia, la educación 

para la ciudadanía 

• La música, las artes visuales y la artesanía y la creatividad (textiles, artesanías) 

• El movimiento y la salud y el movimiento de la educación física 
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• Economía del Hogar 

• Cursos de preparación para la elección escolar, carrera profesional. 

 

 A nivel interdisciplinar se tratan también el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, la educación para el desarrollo sostenible, la promoción de la salud, la 

educación sexual, la educación intercultural, educación para los medios, la ética y la 

enseñanza de la religión. 

 

Evaluación de los estudiantes 

 

En la mayoría de los cantones los estudiantes reciben informes semestrales con las 

notas. La escala de calificación va de 1 a 6 (6 calificación más alta, 4 suficiente y por 

debajo de 4 insuficiente). Además del boletín de calificaciones se lleva a cabo, por lo 

general, una entrevista de evaluación con los estudiantes y padres de familia. El 

comportamiento social, la actitud hacia el trabajo y el aprendizaje también son 

evaluados aunque pocas veces se recogen en el informe de aprendizaje. 

Para promocionar debe de haber una media suficiente, en general, en las ramas 

principales promedios. Si los resultados de la primera valoración no son suficientes, se 

concede un pase condicional, si el segundo informe también demuestra ser insuficiente, 

no se produce el avance en el próximo año escolar. El estudiante, por consiguiente, 

podrá repetir el último curso finalizado o continuar su educación en un nivel inferior. Se 

pueden solicitar medidas de apoyo. 

En algunos cantones el procedimiento varía en función de los grados y disciplinas, la 

orientación y la comparación de trabajo, y tiene en cuenta el nivel de rendimiento 

relativo a la de la clase. Estos se utilizan como referente para establecer una evaluación 

de habilidades o para evaluar el desempeño de cada estudiante. También hacen que sea 

posible para que los profesores evalúen un hecho comparándolo con el de otras clases 

para conocer la tasa de éxito de la clase. 

 

Educación Secundaria II  (Ciclo superior)  

 

La Secundaria II abre la etapa de enseñanza no obligatoria y acoge a estudiantes de 15 a 

18 años. Normalmente es a la edad de 16 años cuando los alumnos pasan a la enseñanza 

secundaria de nivel II cuya duración es de tres a cuatro años. El 90% de los alumnos en 

Suiza cursan esta etapa, bien en escuelas de formación general (Institutos de 

Bachillerato y Escuelas de Cultura General) o bien en escuelas de Formación 
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Profesional. Con este porcentaje, Suiza se sitúa a la cabeza de los países de la OCDE en 

cuanto a escolarización no obligatoria.  

Según el informe PISA 2003, los alumnos suizos de 15 años obtienen muy buenas 

calificaciones en matemáticas, ciencias naturales y solución de problemas concretos, 

mientras que en lectura los resultados se sitúan en una posición intermedia respecto al 

resto de países de la OCDE.  

La mayoría de los jóvenes empiezan una formación profesional más allá del nivel 

secundario I. Terminan la secundaria a los 18/19 años y obtienen el certificado 

correspondiente. 

Hay un creciente interés hasta 2015 en incrementar a un 90% a 95% la proporción de 

jóvenes menores de 25 años con certificado de nivel secundario. Se han tomado diversas 

medidas para maximizar el paso de la enseñanza obligatoria hasta el nivel II Secundario 

(coaching, gestión de casos "entrenamiento", etc.). Las ofertas transitorias constituyen 

una solución provisional a disposición de los jóvenes que no han encontrado en la 

formación directamente la pista después de la enseñanza obligatoria. 

 

En la Educación Secundaria II, el alumno puede optar por tres itinerarios diferentes:  

 

Escuelas de Cultura General  
En estas escuelas se cursa durante tres años una formación general a tiempo completo, 

preparando a los alumnos para que puedan continuar su formación en determinados 

ámbitos de nivel terciario.  

Tras cursar estas enseñanzas los estudiantes pueden optar a dos tipos de certificados: el 

Certificado de Cultura General, que permite el acceso a la Formación Profesional 

Superior;  y el Certificado de Madurez Profesional, que se obtiene realizando unos 

estudios o unas prácticas complementarias y permite el acceso a determinados estudios 

en las Escuelas Superiores Especializadas.  

 

Formación Profesional  
En Suiza la Formación Profesional Básica está organizada de 2 a 4 cursos, 

proporcionando a los alumnos las aptitudes y conocimientos necesarios para ejercer una 

profesión (más de dos tercios de ellos cursan una formación profesional). Estas 

enseñanzas combinan el aprendizaje en la empresa autorizada y la asistencia a las clases 

en una Escuela de Formación Profesional.  
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Con esta organización los estudiantes adquieren muchas habilidades a nivel de 

secundaria, mientras que estas habilidades se alcanzan en otros países en el nivel 

terciario. Esto es lo que diferencia el sistema suizo de la mayoría de los sistemas 

extranjeros de formación profesional. La formación inicial se realiza siguiendo el 

sistema dual: formación práctica en tres o cuatro días en una empresa de formación 

complementa con la formación teórica (en las disciplinas propias de la profesión y las 

disciplinas de la educación general) o uno o dos días en una escuela de formación 

profesional.  

Es un sistema de aprendizaje práctico, considerado como una característica particular de 

la educación en Suiza, similar al de Alemania. Los estudiantes pueden elegir hoy en día 

en Suiza entre unos 300 aprendizajes profesionales reconocidos (las carreras más 

populares son las de comerciante, vendedor, asistente médico, cocinero y electricista). 

La página de la Secretaría de Estado para la Educación, la Investigación y la Innovación 

contiene más detalles acerca del sistema de formación profesional (inicial, madurez 

profesional y formación profesional superior). 

En la Formación Profesional participan la Confederación, los cantones y las empresas 

(algunas empresas requieren una prueba de aptitud a los estudiantes). Estos estudios 

conducen a la obtención del Certificado Profesional Federal (que acredita una 

formación de dos años), o bien del Certificado Federal de Capacidad (que acredita una 

formación de tres o cuatro años). 

Los alumnos que han superado la Formación Profesional Básica pueden optar por 

prepararse para la obtención del título de Bachillerato Profesional (conocimientos más 

profundos de cultura general) que les permite acceder a las Escuelas Superiores 

Especializadas, o bien pueden integrarse en el mundo laboral.  

 

- BACHILLERATO (Gymnasium, en alemán, y gymnase o lycée, en francés) 

 

Aproximadamente el 20 por ciento de los jóvenes continúa sus estudios secundarios de 

Bachillerato en institutos que imparten una enseñanza académica profunda y exigente. 

En la mayoría de cantones dura entre 3 y 4 años por lo que la edad de los alumnos 

cuando terminan este nivel de educación ronda los 19 o 20 años. Si obtienen el 

certificado (Matura, en alemán, Maturité, en francés) estarán capacitados para ir a la 

universidad o a una de las dos Escuelas Politécnicas Federales de Zúrich o Lausana.  
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La duración de la escolaridad desde el inicio de la enseñanza primaria hasta la prueba de 

madurez es de 12 años. En 1995 tuvo lugar una Reforma del Bachillerato con el 

objetivo de establecer un marco que permitiera homogeneizar y reconocer dichos 

estudios en todo el país. Sin embargo, los planes de estudio y la expedición de títulos 

siguen siendo competencia de los cantones. 

El título de bachiller en Suiza es cada vez más requerido: el número de graduados de 

bachiller aumentó de forma continua entre 1990 y 2003, ascendiendo de un 14,9% a un 

19%.  

No obstante, en comparación con los países colindantes, esta cuota sigue siendo 

relativamente baja. El hecho de que en Suiza haya tantos que hacen una carrera de 

formación profesional y que en cambio haya tan pocos que concurran a los institutos de 

bachillerato se debe a la particular estructura del sistema de educación suizo. En Suiza 

se adquieren muchos títulos profesionales al nivel de la enseñanza secundaria de 

segundo grado, mientras que en otros países es necesario adquirirlos al nivel de la 

enseñanza terciaria.  

En bachillerato los estudiantes que siguen un currículo académico tendrán que elegir 

entre varias escuelas de especialización del Matura (el examen). Hay seis tipos 

diferentes de escuelas: matemáticas y ciencias, lenguas modernas, lenguas clásicas, 

escuela secundaria de economía, escuela de arte y música y escuela de deporte.  

A los 18 o 19 deben pasar el examen (Matura). Si lo pasan pueden optar a la 

universidad. La formación general en institutos de enseñanza media que preparan para 

estas pruebas. 

Los estudiantes también pueden entrar en una escuela vocacional en vez de hacer 

bachillerato. Para entrar en estas escuelas se debe pasar un examen previo. Al final de 

estos estudios, generalmente los estudiantes continúan en escuelas técnicas o en otras 

escuelas vocacionales.  

 

- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  
 

En Suiza existen tres tipos de instituciones donde se pueden cursar estudios de nivel 

terciario:  
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1- Universidades y Escuelas Politécnicas Federales  
 

Hay tres Universidades en la Suiza francófona (Ginebra, Lausana y Neuchâtel), cinco en 

la Suiza alemánica (Basilea, Berna, Zúrich, Lucerna y St. Gallen) y una en la zona 

italiana (Lugano). La Universidad de Friburgo es la única bilingüe (francés y alemán). 

Además de las diez Universidades cantonales, hay dos Escuelas Politécnicas Federales, 

una en Zúrich y otra en Lausana, donde se cursan estudios técnicos.  

 

2- Escuelas Superiores Especializadas  
 

A diferencia de las universidades, estos estudios poseen una marcada orientación 

práctica e incluyen prácticas profesionales obligatorias. Según el tipo de formación, la 

duración es de entre 6 y 10 semestres. Las quince Escuelas Superiores de Pedagogía, 

cuyo objetivo es la formación del cuerpo docente, son un ejemplo de este tipo de 

Escuelas.  

 

3- Escuelas de Formación Profesional Superior  
 

Los aprendices de un oficio tienen la posibilidad de obtener el diploma de bachillerato 

profesional federal (Berufsmaturität, en alemán, o maturité professionelle, en francés) 

que les permite estudiar en uno de los centros de enseñanza superior. Son institutos de 

nivel universitario que ofrecen formación profesional en muchos ámbitos: desde la 

informática hasta el sector sanitario. En Suiza existen más de cien institutos de 

formación técnica reconocidos a nivel nacional. Las calificaciones que se adquieren en 

estos centros de enseñanza superior son en muchos puntos equiparables a las adquiridas 

a nivel universitario en otros países. 

Con la ratificación de la Declaración de Bolonia en 1999, Suiza afrontó una reforma 

profunda de la formación terciaria, renovando estructuras y contenidos de los cursos. 

Hasta 2011 se habrán integrado en el nuevo sistema el 95% de los estudiantes. 

En Suiza existen diez universidades cantonales y dos Escuelas Politécnicas Federales en 

Lausana (EPFL) y Zurich (EPFZ). Según la ubicación de la universidad se dan los 

cursos en una o dos lenguas nacionales y cada vez más también en inglés. 
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 Universidades de Basilea, Berna, Zurich, Lucerna, San Gallen y la 

Universidad Politécnica de Zurich (EPFZ) : cursos en alemán. 

 Universidades de Ginebra,Lausana, Neuchatel y la Escuela Politécnica de 

Lausana (EPFL) : cursos en francés. 

 Universidad de la Suiza Italiana : cursos en italiano. 

 Universidad de Friburgo: cursos en francés y alemán. 

Las universidades suizas ofrecen ciclos de estudios en Economía, Derecho, Medicina y 

Farmacéutica, Humanidades y Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Naturales, así 

como en Teología. Las Escuelas Politécnicas Federales abarcan las asignaturas 

Ingeniería, Ciencias Naturales, Arquitectura, Matemáticas, Farmacéutica, Deporte y 

Ciencias Militares. En Suiza existen, además, 60 institutos de enseñanza técnica 

superior (ICA, Institutos de Ciencias Aplicadas). Se trata de centros formativos de nivel 

universitario.   

Cerca del 25% de los jóvenes suizos y suizas poseen un título universitario. De los 

25.000 títulos que se conceden cada año, se adquieren dos tercios en universidades y un 

tercio en institutos de formación técnica superior. 

 

 

 

    Edades    
Destinos 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

España 6º Prim 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bach. 2º Bach. 

Suiza 6º Sec 7º Sec. 8º Sec. 9º Sec. 10º Sec/ 

1º Sec.II 

2º Sec II 

Madurez 

Certificado 

Madurez 

 

Figura 1. Relación niveles sistema escolar Español y Suizo. 
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Figura 2. Cuadro descriptivo del sistema educativo suizo 

 

En suma, la enseñanza obligatoria en Suiza dura nueve años y es gratuita. Finalizado 

este ciclo, los alumnos inician un aprendizaje, una formación especializada o estudios 

preuniversitarios. 
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La escolaridad obligatoria es competencia de los cantones y los municipios (comunas), 

que tienen sus exigencias y programas educativos. Actualmente se aúnan esfuerzos para 

armonizar los sistemas de enseñanza cantonales. Se establece el estudio y los horarios y 

se determina cómo llevar a término los planes de educación. Los cantones desarrollan 

planes de estudio por región según el lenguaje y coordinan sus recursos para la 

enseñanza en la región lingüística. Los municipios organizan la gestión de la escuela. La 

fuerte presencia local facilita el desarrollo de soluciones personalizadas. 

La asistencia a la escuela pública obligatoria (preescolar incluido) es gratuita para todos 

los niños. El 95% de los estudiantes asisten a las escuelas públicas. Los estudiantes 

presentan diferencias de capacidades, conocimientos, madurez, habilidades, 

antecedentes sociales y particularidades lingüísticas asi como un comportamiento 

variado. Esta heterogeneidad de las habilidades y talentos de los estudiantes y la 

heterogeneidad cultural de las clases plantea grandes desafíos a la escuela. La escuela 

asegura una formación común a través de las medidas de atención educativa apropiadas. 

Los estudiantes se benefician de una enseñanza individualizada y en algunos casos 

diferenciada y se apoyan de forma individual por los profesores ordinarios o si es 

necesario por un maestro o un profesor especializado. Entre otras medidas de apoyo a la 

enseñanza obligatoria se pueden señalar: contribución al desarrollo de la disposición 

natural, estímulo del aprendizaje de idiomas, el fomento del aprendizaje de idiomas para 

los alumnos alófonos, apoyo en disciplinas específicas, el habla, la motricidad, etc.  

En Suiza están algunas de las escuelas privadas más prestigiosas y onerosas del mundo, 

cuyos alumnos pueden cursar estudios desde el nivel preescolar hasta el universitario. 
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Resumen: El presente estudio  se enmarca dentro de un proceso de investigación más 

amplio que analiza la relación entre las variables psicoinstruccionales de los estilos de 

enseñanza de maestros de Educación Primaria del Sistema Educativo Español en la 

actualidad y su nivel de satisfacción docente. Los instrumentos de evaluación empleados 

han sido: (a) la ECAD-EP (Valdivieso, Carbonero y Martín, 2012), constituida por 58 ítems 

organizados en tres dimensiones competenciales vinculadas a una serie de variables 

moduladoras (Socioemocional –α=.852-, Comunicativo-relacional - α=.788- e Instruccional 

- α=.721-); y (b) el Cuestionario de Satisfacción S21/26 (Meliá, Pradilla, Martí, Sancerni, 

Oliver, y Tomás, 1990), compuesto por 26 items, con una consistencia interna apreciable 

(α=.90) y con unos niveles de validez satisfactorios con criterios externos. Para el análisis 

de los datos se ha empleado una muestra de N=74 maestros pertenecientes a Colegios de 

Educación Primaria en España, procediéndose a realizar análisis de correlación bivariada 

(Rho de Spearman) y de regresión lineal múltiple. Los resultados concluyeron que el factor 

socioemocional sostiene la relación más fuerte con la satisfacción laboral, de entre las áreas 

estudiadas, con un nivel de correlación lineal r=.420 (p< 0.01). De esta manera se puede 

evidenciar que el desarrollo de la inteligencia emocional del profesorado de Educación 

Primaria conllevaría una mejora en los niveles de satisfacción laboral. 

 

 

Introducción 

En la presente comunicación se quiere ofrecer un estudio de las variables docentes 

que más influyen sobre los niveles de satisfacción del mismo, así como determinar una 

previsión de una propuesta de orientación para la mejora de la competencia profesional 

en la enseñanza. La perspectiva que se adopta se enraíza en los principios de la 

Psicología Positiva, cuya finalidad principal es el desarrolloy mantenimiento de un 

mayorbienestar individual, estudiando las fortalezas y cualidades positivas de los 

docentes (Pena, Rey y Extremera, 2012).  

Con el estudio de las cualidades y atributos personales e individuales del colectivo 

docente que hacen referencia a los elementos emocionales y motivacionales, se lograría 

controlar de forma operativa los procesos de enseñanza y, en definitiva, se 
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incrementaría la calidad en la misma (Ibrahim, 2012; Lee, Quinn y Seligman, 2009; 

Tschannen-Moran y Woolfolk, 2001).  

Poco a poco se ha ido viendo que las prácticas pedagógicas en las actuales aulas 

de enseñanza han de ser renovadas, mediante los procesos de innovación educativa y el 

desarrollo de habilidades docentes motivadoras (Carbonero, Román, Martín-Antón y 

Reoyo, 2009; Correa y Paredes, 2009), teniendo en cuenta las bases teóricas de la 

Inteligencia Emocional. 

Cada vez más se piensa que aquellaspersonas que dispongan de 

adecuadashabilidades emocionales efectuarán un mejor procesamiento de la 

información, ejecutarán de mejor grado las conductas de resolución de problemas 

ytendrán mayores niveles de regulación de la conducta adaptativa(Salovey, Bedell, 

Detweiler, y Mayer,1999).  

Hasta la década de los años 1980 se manejaba una concepción de competencias 

profesionales simple, factorialista, en virtud de la cual se entendían como cualidades 

personales, aisladas y eminentemente cognitivas, predeterminantes del desempeño 

profesional eficiente. A partir de entonces el concepto ha evolucionado para devenir en 

una noción compleja y personológica, que defiende las competencias como 

configuraciones funcionales de la personalidad e integra conocimientos, habilidades, 

motivos y valores construidos en el proceso de interacción social, y expresan la 

autodeterminación de la persona en el ejercicio eficiente y responsable de la profesión 

(Imig e Imig, 2006; Garet, Porter, Desimone, Birman y Yoon, 2001; Madsen, 2003). 

En la actualidad el profesorado que pretenda desempeñar su tarea de manera 

eficiente tiene que poseer diversas competencias: aparte de ser un entendido en la 

materia instruccional correspondiente tiene que ser un buen planificador e impulsor de 

la enseñanza en los diferentes aspectos de la vida del alumnado, con capacidad de 

selección y organización de los contenidos a enseñar, desarrollando métodos y técnicas 

de enseñanza específicas, así como para diseñar procesos de evaluación acordes con el 

modelo de trabajo docente (Darling-Hammond, 2006; Moreno, 2009) 

A partir de los modelos de competencias profesionales docentes actuales, se 

pueden identificar cuatro bloques de variables queestán presentes en el proceso de 

enseñanza:  
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(a) Variables de contexto: condiciones de trabajo del profesorado, características 

sociales y del centro educativo, ambiente socio-cultural, tanto del alumnado como del 

profesorado, y su posible relación con los procesos didácticos. 

(b)Variables de presagio: características individuales de los sujetos intervinientes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(c) Variables de proceso: tipo de currículo que se imparte, ya sea a través de 

estrategias didácticas explícitas, analíticas, implícitas, etc. e incluye los esquemas 

organizativos de la clase, el efecto de la metodología curricular, contenidos, 

procedimientos didácticos y materiales usados, así como la influencia de las estrategias 

de aprendizaje. 

(d)Variables deproducto: conocimiento de los resultados de la enseñanza y permite 

establecer relaciones entre las variables de presagio y las de proceso, así como su efecto 

en los conceptos, procedimientos y actitudes que ha desarrollado el alumnado al término 

de cada período de instrucción.  

En esta investigación nos referimos directamente a las variables de contexto y de 

proceso, esto es, a las características individuales del profesorado (aspectos de la 

actuación docente, rasgos de personalidad y comportamiento, creencias, actitudes, etc.) 

y a los elementos mediacionales y relacionales que intervienen en la acción docente, 

queincluyen procesos que armonizan, dinamizan, informan y ajustan la práctica del 

didáctica. 

De las competencias exclusivamente docentes, se han confeccionado diferentes 

modelos de clasificación (ANECA, 2005; Angulo, 1999; Perrenoud, 2004; Scriven, 

1998) y de forma simultánea han surgido diferentes modelos de evaluación de 

competencias docentes (Bunk, 1994; Echeverría, 2002; ISFOL, 1995; Le Boterf, 1991). 

Teniendo en cuenta la clasificación descriptiva de las competencias docentes, se 

proponen las siguientes variables: autoeficacia, metacognición, planificación, toma de 

decisiones, comunicación (verbal, no verbal y paraverbal), habilidades sociales 

(vinculación afectiva, asertividad, empatía, liderazgo, convivencia), resolución de 

conflictos (“mediación” en la tarea, en las conductas y en las relaciones interpersonales) 

y la adaptación a nuevas situaciones. 

Las variables propuestas pretenden llenar el vacío existente en la dinámica 

interactiva del profesorado con el alumnado, realzando al máximo la funcionalidad, 
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tanto intra como interpersonal del docente, que mediatizan la enseñanza-aprendizaje y 

configuran un modo específico de enseñar, llegando así a controlar y sistematizar un 

perfil apropiado del maestro eficaz. 

 

Objetivos 

(a) Analizar teóricamente modelos y teorías de evaluación docentes y de formación 

del profesorado basada en competencias profesionales y personales. 

(b)Comprender la relación existente entre las variables operativas del docente que 

están implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje y los niveles de satisfacción 

y de desarrollo emocional. 

(c) Proponer un conjunto de orientaciones y propuestas de intervención 

psicopedagógica para la mejora de competencia profesional docente basada en los 

modelos de desarrollo de la inteligencia emocional. 

 
Método 

Participantes 

La población muestral la conforman N=74 maestros-tutores de Primer ciclo de 

Educación Primaria de centros escolares delas comunidades autónomas deEspaña. 

El tipo de muestreo empleado ha sidoel aleatorio por conglomerados, integrados 

por los respectivos ámbitos geográficos de las Comunidades Autónomas de España, 

tratándose de obtener una moderada representatividad selectiva de los maestros de EP 

pertenecientes al sistema educativo español. 

Dentro de la muestra encontramos  un 15% de  hombres y un 85% de mujeres. 

Figura 1. Representación gráfica de la distribución porcentual del sexo de los participantes de la muestra. 

 
 

Respecto a la edad, los intervalos de edad que predominan oscilan entre 41 y 50 

años, con un porcentaje de 41,2%. Por otro lado señalar que tampoco es frecuente en 

Educación Infantil una edad superior a 50 años de edad, ya que suele ser común que el 

Hombres 
15% 

Mujeres 
85% 
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profesorado decida impartir clases en Educación Primaria conforme va impartiendo 

clase, por ello la frecuencia es menor a esta edad.  El total de la muestra se distribuye de 

la siguiente manera:  

Figura 2. Representación gráfica de la distribución porcentual de la edad de los participantes de la 

muestra. 

 

En cuanto al tipo de centro escolar hay que decir que han predominado los 

colegios de Educación Infantil y Primaria de titularidad pública, con una frecuencia 

del65%,y el 35% de Centros escolares en régimen de concierto educativo: 

Figura 3. Representación gráfica de la distribución porcentual del tipo de centro escolar al que pertenecen 

los participantes de la muestra. 

 

 

También se ha tenido en cuenta la existencia o no de alumnado con necesidades 

educativas específicas de apoyo educativo. Como se aprecia en la figura se encuentra 

que en un 56,2% del profesorado participante posee este tipo de alumnos en su grupo-

clase, frente a un 43,8% que no.  
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Figura 4. Representación gráfica de la distribución porcentual sobre la existencia o no de ACNE en las 

clases de los participantes de la muestra. 

 

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta ha sido la discriminación entre el 

colectivo de profesorado con funciones de tutor y los que son especialistas.Como bien 

se observa en la siguiente figura nos encontramos con una muestra de 76,5% de 

profesores tutores y el resto, 23,5% de maestros especialistas. 

Figura 5. Representación gráfica de la distribución porcentual sobre las funciones de docencia de los 

participantes de la muestra. 

 

En cuanto a la experiencia docente decir que la mayoría posee una experiencia 

total de 18,03 años, existiendo una desviación típica de 9,30 años, existiendo una amplia 

heterogeneidad. 

Figura 6. Diagrama de caja y bigotes sobre los años de experiencia docente de la Muestra 
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Procedimiento 

El método de muestreo empleado ha sido no probabilístico, aplicándose las 

escalas de evaluación durante el segundo trimestre del curso escolar 2012-2013. El 

proceso de envío de los instrumentos de evaluación se efectuó a partir de correo postal y 

complementariamente mediante correo electrónico, dirigido a los equipos directivos de 

los centros escolares, con el mandato de hacerlo llegar a los equipos docentes del primer 

ciclo de Educación Primaria. 

Una vez distribuidos los cuestionarios con las instrucciones sobre la forma en que 

debían rellenarlos en la carta adjunta anexionada al cuestionario, y tras recogerlos, 

llegándose a un 25% del total de cuestionarios enviados, se analizaron los datos. Dicha 

recogida de datos se tabuló en una Hoja EXCEL 2007, con la intención de facilitar su 

análisis y los cálculos. Esta tabulación se llevó a cabo mediante clave numérica, para 

cuantificar los mismos.  

En cuanto a los análisis estadísticos se ha empleado el software SPSS 20.0, 

calculándose: 

 Análisis Exploratorios de los datos (análisis descriptivos, gráficos de dispersión 

–nube de puntos-, diagramas de caja). 

 Correlaciones bivariadas para variables ordinales (Rho de Spearman). 

 Regresión lineal(múltiple y simple), para determinar el grado de predicción de la 

variable dependiente (nivel de satisfacción docente) a partir de las variables 

independientes (dimensiones de los estilos de enseñanza). 

 Pruebas No Paramétricas (viendo así si hay diferencias estadísticamente 

significativas en la media de la variable “Satisfacción Laboral Docente” entre los 

distintos grupos de análisis), específicamente: U-Mann Whitney (para 2 grupos) y H de 

Kruskal-Wallis (para más de 2 grupos). 

 

Instrumentos 

(a) Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26: 

El Cuestionario de Satisfacción laboral S21/26 (Meliá, Pradilla, Martí, Sancerni, 

Oliver y Tomás, 1990), para medir la satisfacción laboral en contextos organizacionales. 

Está compuesto por 26 items y posee unos índices consistencia interna altos: α total de 

.90 y los factores oscilan entre .73 y .89.  
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Las variables de que consta incluyen características descriptivas del puesto de 

trabajo, la salud o el bienestar psicológico, la propensión al abandono, la tensión, el 

conflicto del rol, la ambigüedad del rol, así como otra serie de características.  

 

(b)Escala de Evaluación de la Competencia Autopercibida Docente- Educación 

Primaria (ECAD-EP): 

Esta Escala de Evaluación fue diseñada y validada previamente por el Grupo de 

Investigación del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid, 

denominada “Escala de Evaluación de la Competencia Autopercibida Docente de 

Educación Primaria (ECAD-EP)” (Valdivieso, Carbonero y Martín-Antón, 2012). 

Dicha Escala presenta un formato tipo Likert y está constituida por 58 ítems y 3 

factores: (a) Factor Socioemocional –formado por variables relacionadas con la 

cualidad socioemocional del docente-; (b) Factor comunicativo-relacional –compuesto 

por variables vinculadas directamente con la gestión de la interacción y la dinamización 

comunicativa-; y (c) Factor instruccional –constituido por variables intrínsecamente 

referidas a la gestión de habilidades instruccionales-.  

Cada uno de estos factores, además de poseer unos índices de correlación 

aceptables (1-1= .672; 2-2= .801; 3-3= .559) con indicación de independencia entre 

ellos, cuenta con un grado de fiabilidad significativamente alto: para el factor A 

(socioemocional) se ha obtenido un α de Cronbach de.852, para el factor B 

(comunicativo-relacional) se ha obtenido un α de Cronbach de.788 y para la dimensión 

C (instruccional) se ha obtenido un índice α de Cronbach de .721. 

 

Resultados 

En cuanto a los análisis exploratorios cabe apuntar que el conjunto de 

valoraciones autopercibidas del colectivo docente participante han sido elevadas y muy 

semejantes entre sí, aunque se aprecia una ligera puntuación mayor en la dimensión 

socioemocional, que además tiene una Desviación Típica menor. 
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Tabla 1.Descripción de las Dimensiones que conforman la ECAD-EP 

Dimensiones N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Dimensión Socio- Emocional 74 3.48 4.97 4.54 .371 

Dimensión Comunicativa- Relacional 74 3.31 5.00 4.35 .424 

Dimensión Instruccional 74 3.11 4.89 4.22 .459 

N Válido 74     

 

 

Tabla 2.Descripción del nivel de Satisfacción laboral docente de la muestra a partir de la Escala S21/S26 

Descripción N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Nivel de Satisfacción Laboral 74 2.04 4.96 3.94 .569 

N válido 74     

 

Una vez agrupados los ítems de la ECAD-EP según el área de pertenencia 

(socioemocional, comunicativa-relacional o instruccional), y de estimar su media así 

como la de los componentes de la satisfacción laboral docente, se ha procedido a 

realizar un análisis de correlación bivariada (Rho de Spearman), cuyos resultados son 

los siguientes: 

Tabla 3.Análisis de correlación bivariada (Rho de Spearman) 

Rho de Spearman f_Satisfacción 

laboral 

f_Comunicativa-

relacional 

f_Instruccional f_Socioemocional 

Satisfacción laboral Coeficiente de 

correlación 
1.000 .353* .281* .404** 

Sig. (bilateral)  .011 .046 .003 
N 74 74 74 74 

f_Comunicativa- 

relacional 

Coeficiente de 

correlación 
.353* 1.000 .805** .852** 

Sig. (bilateral) .011  .000 .000 
N 74 74 74 74 

f_Instruccional Coeficiente de 

correlación 
.281* .805** 1.000 .821** 

Sig. (bilateral) .046 .000  .000 
N 74 74 74 74 

f_Socioemocional Coeficiente de 

correlación 
.404** .852** .821** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000  
N 74 74 74 74 

* . La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

 

El factor socioemocional sostiene la relación más fuerte con la satisfacción 

laboral, de entre las áreas estudiadas, con un nivel de correlación lineal de r= .404 

(p<.01). Existe, por tanto, una cierta vinculación positiva entre ambas variables: a 

medida que una aumenta, la otra hace lo mismo. 
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Figura 7. Nube de puntos o gráfico de dispersión, sobre el factor socioemocional en relación con la 

satisfacción laboral. 

 

En segundo lugar, el factor comunicativo-relacional obtiene asimismo una 

correlación significativa (a nivel p<.05) con la satisfacción laboral de r=.353, mostrando 

una relación positiva entre ambas. 

Figura 8. Nube de puntos o grafico de dispersión,  sobre la relación del factor comunicativo-relacional  y 

la satisfacción laboral. 
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Y, por último, el grado de correlación entre la satisfacción laboral y el factor 

instruccional es el menor del conjunto: un coeficiente de correlación de r=.281 (p<.05), 

indicando una tenue relación positiva entre ambos elementos. 

Figura 9. Nube de puntos  o gráfico de dispersión, sobre el grado de correlación entre la satisfacción 

laboral y el factor instruccional. 

 

A pesar de lo indicado, hay que recordar que correlación no implica dependencia. 

Por este motivo, se ha realizado un análisis de regresión lineal múltiple, con el objetivo 

de establecer un modelo de predicción de la satisfacción laboral a partir de los tres 

factores establecidos. 

Los resultados no muestran que se pueda estimar la satisfacción laboral a partir de 

los factores, aunque sí parece que en cierta medida influyan en ésta.  

Tabla 4. Resumen del modelo 

Modelo R R
2
 R

2 

corregida 
Error típ. de la 

estimación 

1 .448
a
 .200 .149 .52561 

a. Variables predictoras: (Constante) Factores Instruccional, Socioemocional y Comunicativo-Relacional. 
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Tabla 5. Modelo ANOVA
a, 

con una variable dependiente: satisfacción laboral 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 3.255 5 1.085 3.927 .014
b
 

Residual 12.984 68 .276   

Total 16.239 73    
a. Variable dependiente: Satisfacción Laboral docente. 

b. Variables predictoras: (Constante) Factores Instruccional, Socioemocional y Comunicativo-Relacional. 

 

Tabla 6. Coeficientes del modelo 

 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

 

 

t 

 

 

Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) .874 .914  .956 .344 

f_Socioemocional .852 .428 .556 1.993 .052 

f_comunicativa_relacional .013 .380 .009 .034 .973 

f_instruccional -.203 .276 -.164 -.736 .465 

Variable dependiente: Satisfacción_laboral 

 

Adicionalmente se realizó un análisis sobre el nivel de satisfacción laboral 

docente en relación con las otras características sociodemográficas de la muestra 

estudiadas, para ver si existen diferencias estadísticamente significativas en los 

diferentes grupos.  

Aplicando la prueba U-Mann-Whitney, se comprobó que no hay diferencias en el 

nivel de satisfacción laboral docente según las variables “sexo”, “existencia de 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”, “funciones de docencia” 

(tutor-especialista) y“tipo de Centro escolar”. Igualmente, mediante la prueba H de 

Kruskal-Wallis se analizó la relación entren nivel de satisfacción laboral  y “edad del 

entrevistado”, viéndose igualmente la ausencia de diferencias significativas. 

 

Conclusiones 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el grado de satisfacción de los 

docentes y su relación con los diferentes estilos de enseñanza que encontramos.Tras el 

análisis de los datos se puede concluir que entre los factores que más influyen en la 

satisfacción laboral del profesorado es el factor socioemocional, factor o dimensión 

docente que sostiene la relación más fuerte con un nivel óptimo de desarrollo 

profesional docente positivo. 

De forma progresiva el profesorado, especialmente en los niveles básicos de la 

enseñanza, ha ido descubriendo que no es suficiente con una buena preparación 
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académica de tipo instruccional, sino que requiere de entrenamiento en cuanto a 

habilidades sociales, afectivasy emocionales se para hacer frente a la diversidad de 

situaciones interactivas que se encuentran en las aula que, con frecuencia, ni siquiera es 

posible detectarlas con claridad. De ahí la necesidad de adoptar una perspectiva 

integradora de saberes psicoemocionales que permitan una mayor adaptación a la 

dinámica convivencial en las aulas y en los centros educativos. 

Las variables estudiadas podrían modular los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

ya que operativizarían las sinergias y fuerzas de cambio existentes en la dinámica del 

docente en el aula, tal y como se reflejan en diversos estudios sobre la efectividad en la 

enseñanza (Carbonero, Román, Martín-Antón y Reoyo, 2009; Lee, Quinn y Seligman, 

2009; Muijs y Reynolds, 2003; Tschannen-Moran y Woolfolk, 2001; Westwood, 2004). 

Su relevancia estriba en poder servir de pauta para discriminar diferentes estilos de 

enseñanza que de hecho se producen en la práctica docente. El estudiar los estilos de 

enseñanza es uno de los aspectos más interesantes, por cuanto actúa como variable 

“peculiar” (caracterizadora) dentro del proceso de enseñanza. Realmente, el estilo de 

enseñanza adoptado por un determinado profesor condiciona de alguna forma a los 

distintos elementos del acto didáctico, ya que interfiere o altera las relaciones entre los 

mismos. Por eso es muy probable que el profesorado eficaz domine diferentes estilos de 

enseñanza y sepa aplicarlos tras realizar un análisis previo de la situación. Deberá saber, 

también, combinarlos adecuadamente y transformarlos para crear otros nuevos (Hervás, 

2003). 

En este sentido, los resultados del trabajo confirman que el profesorado que 

manifiesta unos niveles de satisfacción laboral más altos son aquellos que perciben en 

su desarrollo profesional docente mejores habilidades socio-emocionales, con mejores 

aptitudes para la convivencia, para la resolución de conflictos interpersonales y la 

gestión de las emociones y el afecto dentro del aula. A continuación, también se destaca 

la relación con la satisfacción laboral con el conjunto de habilidades comunicativas-

relacionales que obtiene una puntuación correlacional menor que la anterior, pero mayor 

que la dimensión docente de tipo instruccional. 

En definitiva, se puede concluir que el profesorado del sistema educativo español 

actual, especialmente en la etapa de Educación Primaria, valora en mayor medida en 

primer lugar los aspectos socioemocionales, en segundo lugar los comunicativo-
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relacionales y, por último, los instruccionales. Sin embargo, estos resultados no se 

corresponden con los programas de formación del profesorado actualmente vigentes, en 

los que existen un mayor peso de contenidos formativos de tipo científico-curricular y 

técnico, y un escasa o nula ponderación de los aspectos personales y socioemocionales.   
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RESUMO: Neste texto, consideradas as conjecturas futurísticas, desenvolvidas pela 

Consultoria Internacional Fast Future sobre o futuro das profissões e confrontadas as 

mesmas com os dados do relatório “Professores do Brasil” em parceria com a UNESCO, 

elaborado por Bernadete A. Gatti e por Elba S.de Sá Barreto, argumenta-se que a profissão 

docente no Brasil tem outro rumo a seguir, face aos desafios e novas funções que lhe 

competem. Na verdade, o grande número de analfabetos, ainda existentes no Brasil, cerca 

de 16 milhões e a necessidade da melhoria na qualidade de todos os níveis da educação não 

permitirão que a profissão docente possa se diluir nas funções de especialista em banco de 

dados e de orientador (avatar) de valores na sociedade dos próximos anos, como sugere a 

Fast Future. O trabalho docente no Brasil, ao que parece, deverá seguir agenda diferente, 

porque os problemas da educação brasileira ainda requerem um profissional que realize 

simultaneamente a formação (Bildung) e o ensino (Lehrung) na escola. 
 

 

Introdução 

A modernidade é um termo controverso que pode ser entendido, sob a ótica de 

duas vertentes teóricas, a saber, uma, como o período da história, iniciado com as 

descobertas marítimas e sucedido pela revolução científica do século XVII; outra, como 

o período da descoberta do indivíduo e de suas conquistas sociais, fato que ainda não 

cessou seus efeitos (HABERMAS, 1989). Melhor ainda seria pensar que a modernidade 

poderia somar esses dois fatores com a posterior revolução industrial e com a atual 

comunicação via INTERNET. Na modernidade, o tempo acelerou-se e o espaço 

encurtou-se, permitindo ao cidadão imaginar que o planeta ficou menor e sentir-se 

maior do que realmente seja. 

Com a diversificação da cultura, os valores e as condutas adequadas para a vida na 

sociedade moderna tornam-se objetos de difícil escolha, por requererem mais atenção, 

reflexão e cuidado constante, antes que opções sejam feitas. Desafios vitais estão no 

limiar da vida social moderna e, se não forem enfrentados face a face, resultados 

indesejáveis podem emergir. Por exemplo, dentre as patologias sociais mais graves da 

vida moderna (REPA, 2008), a violência do trânsito, entre outras, exige novas ações 

educativas na sociedade. A profissão docente, nesse cenário, recebe tarefa extra, pois a 
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escola seria uma das principais instâncias, capazes de formar cidadãos sensibilizados 

para essa nova realidade da vida urbana. 

A Consultoria Internacional “Fast Future”, sediada em Londres, realizou em 2010 

um estudo global, intitulado: The Shape  of Jobs to Come  (www.fastfuture.com), com o 

intuito de verificar, segundo a opinião de 486 consultores internacionais da área de 

carreiras e profissões, provenientes de 86 países, quais seriam as profissões emergentes 

e dominantes dentro de 20 anos a partir de 2010, i.e., em 2030. Nesse cenário 

futurístico, novas profissões emergem em horizontes inusitados, dentre os quais, Old 

Age Wellness Manager, Vertical Farmers e Nano Medic. Em uma sociedade pouco 

inclinada à criação e ao desenvolvimento da prole, mas dispondo de amplos recursos 

pró-longevidade, o cuidado com a terceira idade torna-se dominante. De igual modo, 

como aquecimento global, a agricultura deixa o campo aberto e volta-se para as estufas, 

surgindo o fazendeiro vertical. E o nano medic surge como consequência da engenharia 

genética e da nano-medicina. 

Nesse mundo futurístico, mostra o estudo, haverá uma revolução no setor das 

profissões e carreiras. Chama a atenção, no mesmo relatório, o fato de que a profissão 

docente não faça parte do mercado de trabalho futuro, a não ser indiretamente. Surgem, 

assim, o virtual teacher, o qual monitora os alunos em ambientes virtuais de 

aprendizagem e o avatar, uma espécie de orientador e guia dos valores da sociedade. Na 

verdade, mais se assemelham a virtual guides. Embora estranho como possa parecer, 

esse estudo aponta algo muito sério: a profissão docente, assim como outras, está à beira 

de profundas mudanças.  

A tese fundamental deste artigo pode ser formulada nos termos seguintes: a 

profissão docente tem se tornado mais complexa e funções novas têm sido acrescidas ao 

afazer docente, embora pareçam invisíveis para os desarmados. Como entendia Saint-

Exupéry (1980), o mais importante fica invisível aos olhos.  

Na verdade, a docência, longe de se converter em uma mera monitoria, avança 

para sua própria complexificação, com funções novas surgindo, ou pelo menos, 

diversificando-se e intensificando as relações cognitivas, segundo o algoritmo de função 

paralela. Nesse sentido, como admite Changeux (1983), o cérebro e o sistema neuronal 

se desenvolvem, requisitando novos programas cognitivos, os quais, por sua vez, 

também exigem avanços biossociais no próprio cérebro. E aí estaria a diferença entre o 
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cérebro e o computador, pois esse último processa sequencialmente e o primeiro, 

paralelamente ou de maneira integrada, como mostra o diagrama abaixo: 

 

Diagrama das funções integradas da docência moderna 
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Por esse diagrama acima, pode-se perceber que a função docente alargou seu 

cômputo de afazeres acadêmicos. Se no passado, o professor tinha sob sua batuta a 

tarefa de conhecer sua disciplina específica e de maneira metódica ensiná-la, como 

mostram os quadros 1, 2, 3 e 4, sem o cruzamento direito com outras variáveis formadas 

pelos quadros 5, 6, 7, 8, 9 e 10, hoje ele acumula também as funções expressas por esses 

quadros, as quais se somam progressivamente ao seu afazer principal. 

Assim como a inteligência e a vontade são chamadas de faculdades (KANT, 

1981), a linguagem, a matemática e a música são denominadas competências 

(CHOMSKY, 1975) filogenéticas, as quais se apresentam em maior ou menor 

evidência, em resposta às estimulações do meio cultural; já os conhecimentos e 

habilidades configuram-se como capacidades formadas pelas experiências e pelas 

atividades realizadas. O pianista e o tenista, v.g., usam de suas habilidades específicas, 

inclusive de seus conhecimentos de teoria musical e de regras do jogo do tênis. 

Nos quadros acima, os conhecimentos básicos do professor, derivados, sobretudo, 

da educação escolar específica, no caso, em biologia, português ou matemática (...), 

associados à preparação teórico-metodológica do ensino, constituem a coluna vertebral 

da formação docente. Para os tempos atuais, entretanto, estes quadros se associam a 

outros, formando uma associação complexa de conhecimentos que fazem do docente 

uma figura mais heterogênea que no passado. 

O cenário pedagógico de hoje tende a desonerar a memória do professor, pois os 

bancos de dados dispõem das informações e dos conhecimentos, mas requerem dele a 

capacidade de escolher na abundância da informação e dos conhecimentos disponíveis. 

O professor erudito, nesse sentido, tem cedido  lugar ao professor que conhece seu ramo 

e tem critérios críticos de escolha de informação e de conhecimentos nos bancos de 

dados. 

 

As TICs e a Internet 

O impacto das tecnologias de informação e comunicação na docência tem sido 

enorme. O docente dispõe hoje de mediações que combinam linguagem + imagens + 

som e maior facilidade de preparação. O acesso aos hipertextos também facilita muito a 

preparação do material pedagógico. Apesar das TICs, aplicativos, bancos de dados e 
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INTERNET veloz facilitarem o processo pedagógico aparentemente, há um 

contraponto, a ser observado melhor: a fragmentação da atenção. 

O aluno dependente da INTERNET, utilizando facebook, twitter, linkedin, MSN, 

Orkut, entre outros, tendem a ter sua atenção fragmentada, ao permitir que  vários 

quadros e abas simultâneos sejam abertos, criando vários pontos centrais de atenção e 

assim atrofiando sua capacidade de concentração e de reflexão. Carr (2010), v.g., ele 

mesmo um cientista da computação do MIT, nos Estados Unidos, acredita que essas 

mediações eletrônicas produzirão sistemas cognitivos diferentes, inclusive com pouca 

capacidade crítica e reflexão sobre a realidade. 

Os efeitos dessa fragmentação da atenção poderiam estar nas dificuldades de 

leitura, constatadas em sala de aula na escola hodierna. Como a leitura está baseada no 

texto escrito, o qual é mais pobre de dados visuais e, sobretudo, desprovido da 

interlocução direta com o autor, o leitor prefere os minitextos apresentados nos 

aplicativos com textos mistos, i.e., combinando o visual, com o sonoro e com o icônico. 

Nessas condições, a leitura reflexiva torna-se uma mera possibilidade, pois textos 

longos e argumentativos deixam estar presentes no menu da leitura na escola. 

 

Memória, atenção e motivação 

Ensinar de acordo com a estrutura cognitiva e suas necessidades tornou-se um 

dever do docente moderno. Hoje o cérebro está mais conhecido no exercício das 

funções cognitivas. De uma maneira geral, o encéfalo é formado pelas células 

neuronais, que são compostas de uma parte central (soma), de um axônio ou cauda, a 

partir da qual emergem filamentos, chamados dendritos ou ramificações ainda mais 

finas e minúsculas, fundamentais para a realização das sinapses
1
. Muito estudados na 

sua individualidade, os neurônios ainda continuam um mistério, especialmente quando 

se organizam em redes, para processar a informação. Donald Hebb chegou mesmo a 

criar o termo cell assembly, para designar os agrupamentos de neurônios (BEAR, 2002). 

                                                           
1
 Em 1887, o fisiologista inglês Charles Sherrington descobriu que os neurônios conectam-se uns 

aos outros, transportando estímulos via neurotransmissores. Para denominar essas conexões, ele usou o 

termo grego sinapse.  
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Na região do soma, dentro da qual estão o DNA
2
 e o RNA, encontra-se o 

comando central do neurônio. Fora dele, mas ainda dentro do neurônio, estão as 

mitocôndrias, os retículos endoplasmáticos rugosos, o aparelho de Golgi, os ribossomos 

e a membrana que os envolvem. Por meio dessas organelas, ou fabriquetas, o neurônio 

se alimenta, respira, produz as cadeias proteicas necessárias, gera eletricidade e descarta 

os rejeitos, não necessários à vida do cérebro. O neurônio, que é uma célula especial, 

mede cerca de 0 01 a 0,05 mm, ou seja, de 1 a 5 centésimos de milímetro. Somente com 

o microscópio podem ser feitas observações diretas do neurônio. 

Há no cérebro cerca de 10¹¹ neurônios, ou seja, 100 bilhões. Desde as funções 

cognitivas até as funções de controle orgânico, cada uma delas é realizada pelos 

neurônios. Pesando aproximadamente 1,2 kg, o cérebro pode ser dividido, sem 

descrição detalhada, em três secções: o rombencéfalo, o mesencéfalo e o prosencéfalo. 

Nesta primeira parte, ficam a medula e o cerebelo; na segunda parte, o hipocampo, a 

formação reticular e o hipotálamo; na terceira parte, o córtex, gânglios de base, o 

sistema límbico, o tálamo e o hipotálamo (STERNBERG, 2000). 

Os neurônios conectam-se uns aos outros através das sinapses. Há neurônios que 

têm axônios de aproximadamente um metro de comprimento e outros de comprimento 

mínimo. Juntos, esses primeiros axônios formam os nervos ou feixes de condução de 

sinais. Cada neurônio pode fazer 1.000 conexões. Como há cerca de 100 bilhões de 

neurônios e cada qual pode realizar 1.000 conexões, potencialmente seriam possíveis 

100 trilhões de conexões neuronais. Em outros termos, as possibilidades de 

aprendizagem do ser humano seriam teoricamente ilimitadas. 

A água, H
2
O, preenche boa parte do meio interno e externo do neurônio. Visto 

que as moléculas de hidrogênio têm carga positiva e a de oxigênio, negativa, nas suas 

combinações com Na, Ca, K ou cloro (Cl-), produz-se energia, a qual, sem dúvida é 

condição fundamental para o funcionamento neuronal.  

Para realizar uma sinapse na região do hipocampo, por exemplo, o neurônio 

denominado pré-sináptico, no seu axioma, abre uma vesícula de neurotransmissor, 

dentre os aminoácidos: o glutamato. Ele dispara esse neurotransmissor na direção dos 

                                                           
2
 O DNA (ácido desoxirribonucleico) é uma sequência de elementos químicos e 

bioquímicos que guardam um código, segundo o qual novas células serão produzidas. O RNA 

(ácido ribonucleico) é o mensageiro do DNA para fora do núcleo. 
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sítios (receptáculos) do neurônio pós-sináptico, o qual, por sua vez, abre sua fenda de 

sódio (Na) e íons provenientes do meio externo adentram. Em seguida, é ativada a 

proteína G, a qual combina com a enzima ‘adenilato ciclase’. Essa, por sua vez, produz 

a AMPc, cuja função é ativar a proteína cinase. (BEAR, 2000, p. 126) 

Durante essa troca de íons, no interior do neurônio pós-sináptico, entra em ação a 

proteína cinase (PKA), provocada pela AMPc (adenosina monofosfato cíclica). Ao 

aderir ao DNA no soma, a cinase faz desencadear através do DNA e RNA a fabricação 

de proteínas adicionais. A manutenção da conexão sináptica, vital para a formação da 

memória de longo prazo, só é possível com o acréscimo de mais proteínas à operação. 

As descobertas mais recentes sobre a memória de longo prazo convergem para a 

ideia de que esses circuitos realizados e consolidados sejam parte da própria memória 

de longo prazo. Neste sentido, Changeux (1983) tem razão, quando diz que hardware e 

software se integram no cérebro de tal modo que um imbrica-se no outro. 

Os neurônios processam a informação em grupos especializados. Por exemplo, no 

caso da leitura, a informação visual é conduzida da fóvea (fundo do olho), através do 

nervo ótico, à área 17 de Brodmann, que é a região de recepção dos estímulos visuais no 

córtex occipital. Essa informação visual é equiparada à informação auditiva, já que os 

grafemas são alternativas simbólicas equivalentes dos fonemas. 

A função da amígdala, elemento constitutivo do hipocampo, também esclarece em 

parte o fenômeno da formação de engramas na memória de longo prazo (MLP). Sem 

sua participação, a possibilidade deformação novos engramas na MLP torna-se remota. 

A motivação, nesse caso, ganha outra dimensão, pois ela está encrustada na agenda de 

sobrevivência do indivíduo, i.e., só as experiências relevantes são selecionadas e 

arquivadas na MLP. Sem motivação, o indivíduo não aprende, porque ele nem percebe 

que a experiência despercebida seja importante para ele. 

 

Bancos de dados virtuais 

A utilização de bancos de dados modernos tornou-se uma estratégia indispensável 

ao docente na busca de informações e conhecimentos novos, especialmente, quando se 

trata de pesquisas recentes. Alguns bancos, como o ERIC (Education Resource 

International Center), possuem grande acervo de textos virtuais. Como maior banco de 
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dados de educação do mundo, o ERIC disponibiliza 1,4 milhão de artigos recentes 

produzidos no mundo nos últimos anos. 

Além de apresentar um abstract resumido do artigo, o ERIC disponibiliza  

também um abstract expandido do mesmo e, em boa parte dos casos, o pdf do próprio 

texto em questão. Ele oferece acesso ilimitado a esse importante acervo bibliográfico de 

artigos de periódicos e outros materiais relacionados com a educação, com centenas de 

novos registros adicionados várias vezes por semana. Se possível, os links para o texto 

completo em formato Adobe PDF estão incluídos. Dentro da coleção ERIC, pode-se 

encontrar registros, tais como: 

a – artigos em periódicos 

b - livros 

c - sínteses de pesquisas 

d - documentos de conferências 

e - relatórios técnicos 

f - documentos de política 

g - outros materiais relacionados à educação 

Por ter como sede os Estados Unidos, ou mais precisamente, Washington, o 

acesso e a língua de registro é o inglês. Nesse sentido, uma das condições de consulta a 

esses bancos de dados modernos é o domínio da língua inglesa, pelo menos no nível de 

leitura. Na área de formação de professor, v.g., estão disponíveis no ERIC em 

abril/2013, 329.429 artigos produzidos recentemente. Por exemplo, o item número 15 

do tema Teacher´s Education é o seguinte: 
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Teacher’s education, item 15 
 

15.  Ação estatal recente sobre a eficácia docente: O que está em leis e regulamentos do 

estado?  (ED534600) 

 Ação   

   

Autor (es): MEAD, Sara  

Fonte: Bellwether- Educação Partners 
 

Pub Data: 2012-08-00 

Tipo Pub (s): Relatórios - Matricial 

Revisada por pares:  
  

Descritores: 

  

Professor Eficácia ;  Posse ;  Legislação Estadual ,  a ação do Estado ;  Eleições ,  Leis ,  Normas estaduais ; Políticas 
Públicas ,  Professor de Competências ;  Persistência ;  Teacher Evaluation ;  Avaliação 

Administrador;  Teacher Education Programs ;  Professor Demissão ;  diretores ;  função de 

administrador ;  Professor e Salários 

Resumo: 

 

Durante o 2010, 2011 e 2012 sessões legislativas, uma combinação de política de incentivos federais e 

governadores recém-eleitos e maiorias legislativas em muitos estados após as eleições de 2010 provocaram uma 

onda de legislação que trata eficácia do professor. Mais de 20 estados aprovaram legislação destinada a abordar a 

eficácia do educador por obrigatoriedade em manuais Mostrar resumo expandido  
Conteúdos relacionados:  Mostrar conteúdos relacionados 

Full-texto: Opções e  Disponibilidade: 

 ERIC texto completo  (676K) 

(http://www.eric.ed.gov.) 

 

Por exemplo, no site do ERIC, o professor encontra 29.439 textos recentes, 

escritos por pesquisadores de várias partes do mundo, na temática da filosofia da 

educação. Alguns, vale dizer, apresentam também pdf completo e pronto para acesso e 

uso. Apresentando-se automaticamente em português pelo ERIC, o texto pode tornar-se 

pouco inteligível, pois a tradução automática ainda não faz jus ao sentido original. Já os 

pdfs do ERIC, contudo, mantêm-se em inglês,  o que facilita a leitura correta dos 

mesmos. Nesse caso, a leitura feita em inglês, língua oficial desse banco de dados, seria 

a melhor opção. Os bancos de dados, na verdade,  constituem-se em grande riqueza à 

disposição dos docentes, entretanto, as traduções automáticas não merecem a confiança 

dos mesmos. O melhor é ler o texto na língua original. 

 

Pesquisa e produção de conhecimento 

Apesar do aumento do aporte financeiro para a pesquisa no Brasil, o país 

permanece sem um Prêmio Nobel sequer. Peter Medawar, um brasileiro e pesquisador 

de Petrópolis, seria o único Prêmio Nobel do Brasil, não tivesse ele renunciado à 

cidadania brasileira na Inglaterra, para não abandonar o projeto de rejeição de tecidos, 

do qual ele fazia parte Cambridge. Ao ser convocado para servir o exército brasileiro, 
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ele teve a clareza de continuar no seu afazer, o que lhe rendeu a premiação máxima da 

ciência em 1950. 

A produção científica brasileira tem crescido, mas poucas áreas da ciência causam 

impacto na ciência mundial. A agropecuária é uma das poucas áreas da ciência 

brasileira que é citada pelos pesquisadores no mundo. Na educação, não temos 

destaques maiores, inclusive pelas posições ideológicas de parte dos pesquisadores 

brasileiros. A esquerda, assim chamada, atrelou ciência e política, combinação que 

parece não ter produzido resultados bons, senão uma decepção ideológica, ocasionada 

pelo despreparo dos políticos brasileiros, inclusive dos chamados de esquerda. 

Na pesquisa brasileira, há uma dependência das matrizes do hemisfério norte, 

sobretudo porque aqueles países possuem políticas de pesquisa e condições muito 

melhores de trabalho. Por essa razão, produzem mais e avançam mais na pesquisa. 

Desse modo, mantêm a dianteira em várias áreas do conhecimento e esse cenário não 

parece estar à véspera de mudanças significativas. Mais ainda, como mostra Gatti 

(2004, p. 433): 

Os mestrados, que teriam como uma de suas funções prover essa formação – 

a formação de mestres – centram-se mais no aprofundamento e 

especialização em conhecimento das áreas, trazendo alguma formação em 

pesquisa (...). Nos doutorados, o problema continua, pois a questão do 

possível exercício em nível superior é praticamente deixada de lado, 

enfatizando-se o conhecimento disciplinar e as investigações em 

determinado campo, novamente não criando condições de reflexão sobre a 

relação pesquisa-docência. 

 

Nessas condições, o futuro pesquisador em educação perde a oportunidade de uma 

experiência profunda de pesquisa, inclusive de se tornar membro de grupos de pesquisa 

com apoio de fundações de apoio à pesquisa e de publicar seus trabalhos. A ênfase em 

conteúdos de disciplinas pode cancelar a vivência da pesquisa. 

 

Uma Teoria Crítica da Sociedade 

Não é mais possível ao docente, manter-se alheio aos problemas que afligem a 

sociedade contemporânea. Na verdade, os problemas tornaram-se verdadeiras patologias 

sociais e seus efeitos na sociedade não são mais passageiros e secundários. A destruição 

do meio ambiente, v.g., implica na destruição da vida no planeta e, quem sabe, o 
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extermínio da raça humana. Neste sentido, os problemas hodiernos são patologias, já 

que podem acarretar a morte do paciente biossocial. 

A teoria crítica, hoje atribuída automaticamente ao grupo de Frankfurt, apresenta 

dois momentos constitutivos: aquele que se refere aos seus primeiros pensadores: Max 

Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Eric 

Fromm; o outro momento, centrado basicamente na figura gigante de Jürgen Habermas, 

enfoca e denuncia as patologias sociais que afligem a vida civilizada no planeta. 

Seria injusto afirmar que a teoria crítica foi uma criação exclusiva do grupo de 

Frankfurt, já que Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx dedicaram-se a denunciar as 

patologias sociais de sua época, provocando mudanças significativas na sociedade de 

seu tempo e posterior. Entretanto, o registro da patente “teoria crítica” acabou sendo 

feito no século passado, cabendo ao grupo de Frankfurt  essa atribuição. 

Assim, o impacto das TICs nos costumes sociais, os perigos da poluição 

ambiental, a violência urbana, o trânsito homicida, o terrorismo, a alimentação 

industrializada, a liquidificação dos valores culturais locais, entre outras ameaças, 

indicam que a sociedade moderna está diante de novos impasses. Nesse caso, tal como 

acontece no direito penal, a entrada do crime do colarinho branco e suas sofisticações, a 

patologia social de colarinho branco, requer uma crítica refinada e atenta, pois os males 

provocados por ela, transfiguram-se em progresso e avanços da civilização. 

A teoria crítica recusa-se a estacionar em uma única ideologia, mas trafega por 

todas, sem se afiliar demoradamente em uma. Tanto a política democrática ou 

autoritária, bem como a economia capitalista assim como a economia estatizante, todas 

elas não são obras perfeitas e requerem a atenção redobrada, pois antes delas estão 

indivíduos ávidos, para satisfazer seus desejos de poder na política e na economia 

dentro da sociedade. Homo periculus homini, poderia dizer alguém no Século XXI. 

 

Considerações finais 

Ameaças podem vir e sobrevir ao trabalho docente; a própria profissão docente 

pode parecer sob ameaça, mas o que será das outras profissões, se elas não tiverem o 

docente que se torna o grande atalho entre o não-saber e o saber-efetivo, condição sine 

que non para o exercício de uma profissão? 
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A profissão docente é muito antiga, pois os pais primitivos foram os primeiros 

professores, quando o homo erectus metamorfoseou-se em homo sapiens e 

posteriormente em homo modernus. A profissão docente regenera e cresce como o 

fígado de Prometeu, o qual, atrelado às montanhas do Cáucaso, não consentia que o 

abutre o exterminasse completamente. A modernidade certamente não extinguirá a 

profissão docente, pois o docens modernus recomporá sua função na sociedade e sua 

sala estará sempre à sua espera, virtual ou concreta. Uma figura nova de docência vem 

se constituindo nas últimas décadas no Brasil. 
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RESUMO: Esta pesquisa foi desenvolvida entre os anos de 2007 e 2012 em escolas 

públicas de ensino fundamental de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Buscou 

implementar iniciativas que proporcionassem a sensibilização, reflexão e a elaboração de 

diferentes alternativas metodológicas que subsidiassem o fazer pedagógico inclusivo do 

professor, nos anos iniciais do ensino fundamental, da educação básica.Visou proporcionar 

análises e reflexões da ação docente junto aos alunos incluídos, promover estudos pautados 

pelos questionamentos advindos dos professores e um repensar sobre a sua prática 

pedagógica. Para sua operacionalização fez-se uso da metodologia da Pesquisa-Ação, pois 

esta pode ser considerada uma forma de indagação auto-reflexiva que prevê a participação 

dos envolvidos no contexto a ser pesquisado. Sua característica se revela por ciclos 

sucessivos de planejamento, ação, observação e reflexão, sendo de fundamental 

importância para o desenvolvimento do estudo. A partir da análise das ações realizadas, os 

resultados indicam que os objetivos pretendidos foram concretizados. A grande maioria dos 

docentes parece haver ampliado o conceito de inclusão educacional, conseguindo relacioná-

lo a sua realidade escolar. Por fim, este modo de pesquisa, que envolve constante prática de 

pesquisa e reflexão pelos participes, veio como uma possibilidade para que estes possam 

continuar sua formação em serviço. 
 

 

Introdução 

Neste trabalho objetivamos contribuir para uma reflexão sobre um projeto de 

pesquisa e extensão que foi desenvolvido desde 2007, de forma escalonada, em três 

escolas publicas de Santa Maria/RS/Brasil: duas escolas da rede municipal e uma escola 

da rede estadual. Buscamos, no período de cinco anos, implementar iniciativas que 

proporcionassem a sensibilização, reflexão e a elaboração de diferentes alternativas 

metodológicas que subsidiassem o fazer pedagógico inclusivo do professor, nos anos 

iniciais do ensino fundamental da educação básica. 

Para entendimento de como ocorreu à forma escalonada entre as escolas, 

apresentamos de seguida o processo: na primeira escola da rede municipal o projeto 

teve lugar durante os anos de 2007 até o final de 2009, quando o grupo de professores 

entendeu estar “preparado” e “apto “ a promover práticas consideradas inclusivas junto 

aos alunos incluídos. Desse modo, em 2010 retomamos as ações na segunda escola 

municipal que também buscava a discussão e alternativas para o trabalho docente junto 

a alunos incluídos. Os professores desta escola permaneceram nesta formação em 
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serviço até o final de 2012, quando houve o encerramento de todas as atividades deste 

projeto. 

Em 2011, iniciaram-se as reuniões na escola estadual que perduram até o início de 

2012 quando o projeto foi finalizado na escola estadual, por conta de haver-se encerrado 

as atividades da classe especial da escola e passando-se o atendimento à sala de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), também chamada de sala 

Multifuncional. Nesta sala a própria educadora especial da escola deveria realizar a 

formação dos professores para o processo de inclusão, bem como o atendimento aos 

alunos com necessidades educacionais especiais (NEE). Deste modo, as ações do 

projeto tiveram continuidade apenas na escola municipal até 2012. 

Assim, começamos por apresentar algumas reflexões teóricas sobre a escola 

inclusiva e algumas mudanças educacionais advindas deste movimento. Posteriormente, 

descrevemos como ocorreu o projeto e apresentamos as analises e reflexões referentes 

às ações realizadas junto aos participantes das três escolas anteriormente referidas. 

A escola inclusiva não coloca a ênfase na deficiência que o aluno apresenta, mas 

na capacidade da escola em oferecer condições adequadas, recursos educacionais frente 

às características, potencialidades e necessidades  especiais (NE) de cada aluno. Assim, 

as escolas regulares de ensino passaram a ter a responsabilidade de adaptar-se para 

atender à todos os alunos que em seu processo educacional apresentem algum problema 

de aprendizagem. 

A partir do paradigma da inclusão, o atendimento da educação especial deixa de 

ser um subsistema paralelo que se encarrega de determinados alunos “ditos especiais”, 

passando a ser um conjunto de recursos especiais a serviço da educação geral, em 

benefício de todos os alunos (Beyer, 2005). Esse tipo de educação ganha um caráter 

mais amplo, pois passa a fazer parte do sistema geral da educação, não sendo mais um 

sistema especial separado da educação comum. 

Em termos de Brasil, país onde a pesquisa foi desenvolvida,  as escolas passaram 

a se organizar de acordo com  legislações  que preveem uma nova organização a partir 

dos preceitos da educação inclusiva, sendo: Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEP-EI), promulgada também em 2008; Decreto 

nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), a Resolução nº4, de 02 de outubro de 2009, que Institui as 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial, e o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 
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2011, que dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento Educacional Especializado 

e dá outras providências. Passamos a analisar de forma breve, cada documento. 

Não resta dúvida de que esses “encaminhamentos”, resultantes dos mais variados 

empreendimentos no campo das políticas educacionais, suscitam um novo olhar sobre a 

aprendizagem. Esta recobraria sua dimensão mais elementar, ou seja, o status de ser 

uma reorganização individual, com características singulares, mas que depende também 

de processos mediativos que envolvem agentes externos, que podem ser tanto os 

professores como os pares do sujeito aprendente. A correlação entre o professor da 

classe comum e o professor da educação especial, por intermédio de um trabalho 

articulado para o atendimento aos alunos com NEE, é fundamental.  

O Decreto nº 6.571/20081 e, posteriormente, o Decreto nº 7.611/2011, definiram o 

AEE como conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 

organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos, público-alvo da Educação Especial, no ensino regular. O 

atendimento é oferecido em Salas de Recursos Multifuncionais, que são ambientes 

dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos voltados a 

eliminar as barreiras que possam impedir e/ou interromper o processo de escolarização. 

As Salas de Recursos Multifuncionais devem funcionar na própria escola que o 

aluno frequenta ou em outra escola de ensino regular que o acolha no turno inverso da 

escolarização por não ser substitutivo. O AEE também pode ser desenvolvido em 

Centros de Atendimentos Educacionais Especializados2, públicos ou privados, sem fins 

lucrativos, conveniados com as Secretarias de Educação. 

Borowsky (2010) inferiu que a forma como o AEE se organiza está sendo à base 

da educação inclusiva, pois se tem a concepção de que escola inclusiva é aquela que 

oferece o AEE e, consequentemente, quem responde pela inclusão é o professor 

especializado. Essa concepção está completamente equivocada, haja vista a filosofia e 

os princípios da escola inclusiva e que preveem o ensino colaborativo e cooperativo 

entre os profissionais envolvidos no processo educacional. Assim, consideramos que os 

serviços educacionais especializados de responsabilidade do professor de educação 

especial “deve prestar um apoio muito mais indirecto (de consultoria a professores e 

                                                           
1
 Hoje revogado pelo Decreto n.º7.611/2011. 

2
 Centro de Atendimento Educacional Especializado foi à nova denominação atribuída pelos decretos 

referente à Escola Especial, devendo se adaptar as novas demandas e consequentemente a outras formas 

de organização. 
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pais, de cooperação no ensino...) do que directo, quando se trata de responder com 

eficácia às necessidades dos alunos com NEE” (Correia, 2010, p. 38). 

Avaliamos que, desde que as políticas de inclusão começaram a se organizar, a 

Educação Especial, nesta perspectiva, foi um dos primeiros pontos de reflexão e 

mudanças. Primeiramente, no que diz respeito à concepção de Educação Especial, que é 

vista como um conjunto de recursos especializados e de apoios educativos para alunos 

com NEE por meio do AEE, restringindo, assim, a Educação Especial, única e 

exclusivamente, a esse tipo de atendimento em prol da Inclusão; depois, surge a visão 

de corresponsabilidade com o ensino regular a fim de responder às NE dos alunos, 

porém as legislações vigentes nos país em questão limitam o trabalho dos professores de 

Educação Especial e do ensino regular, quanto ao alunado e à forma de atendimento. 

Conforme consideram Rodrigues e Lima-Rodrigues (2011), a demanda da escola 

é bem mais ampla do que unicamente o trabalho com alunos em condições de 

deficiência, pois os princípios da escola inclusiva solicitam apoios para todos os alunos 

com dificuldades significativas no seu processo de aprendizagem. E, nesse sentido, os 

documentos normativos à área da Educação Especial numa perspectiva inclusiva 

precisarão necessariamente contemplar a todos indistintamente, prevendo-as como 

particularidade do funcionamento de muitos dos alunos com NEE que se encontram na 

escola comum, bem como na formação dos seus profissionais para que possam prestar 

um atendimento pedagógico atinente e preciso a esses indivíduos. 

Nesse sentido, as práticas que se constituem em sala de aula, podem obstaculizar 

o processo de inclusão, tornando então relevante distinguir como essa prática se situa e 

os rumos que toma. Para tanto, além de constatar como acontece o fazer docente, há 

necessidade de reflexão sobre o mesmo com vistas a sua transformação.  

Portanto, através da reflexão conjunta e constante entre os educadores da 

instituição de ensino superior e educadores das escolas, tanto a que entendeu estar apta 

ao fazer pedagógico inclusivo, como a outra que participou por cerca de um ano, como 

aquela que permaneceu até o final, fez-se uso de uma metodologia que segue a 

perspectiva da pesquisa-ação, desenvolvendo-se estas ações sob a forma de um projeto 

de investigação e extensão.  

 

Método  

Por tratar-se de uma pesquisa de caráter qualitativo que busca uma reflexão 

conjunta e constante entre educadores de uma instituição de ensino superior e 
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educadores da escola básica, foi privilegiada à investigação-ação, pelos seus aspectos 

eminentemente construtivos e dialéticos com vistas à transformação. 

Assim, esta pesquisa se desenvolveu no âmbito de uma abordagem qualitativa e 

na perspectiva da pesquisa-ação, tendo em vista que os participantes tiveram um papel 

ativo na definição dos temas de aprofundamento, na sua análise e nos direcionamentos 

que se estabeleceram.  

Por quê pesquisa-ação? Esse tipo de investigação pretende muito mais do que 

apenas a constatação de uma realidade. Ela tem como ponto de partida uma ou mais 

questões problematizadoras levantadas por um determinado grupo. A pesquisa-ação é 

uma indagação auto-reflexiva, que prevê a participação dos envolvidos no contexto a 

ser pesquisado. Sua característica se revela por ciclos sucessivos de planejamento, ação, 

observação e reflexão, onde é de fundamental importância. 

Essa ação reflexiva não é um fim em si mesmo, não é estanque, e isto é um dos 

aspectos que constituirá a retrospecção que fundamentará um novo planejamento e um 

novo ciclo prospectivo na pesquisa. (Carr e Kemmis, 1988) 

Assim, é oportuno mencionar que este trabalho de pesquisa-ação foi um constante 

recomeçar, reestruturar, podendo modificar-se em relação à proposta inicial, pois o 

mesmo encontra-se num determinado contexto histórico, onde saberes e ações 

interrelacionam-se, possibilitando aos investigados deparar-se a um só tempo como 

produtores e produtos de sua própria história. 

Aos pesquisadores coube reconhecer o caráter social das práticas, dos 

entendimentos das situações da educação, bem como estender o processo para que 

outros colaborem em todas as fases da pesquisa-ação de modo a implementar a 

dinâmica intrínseca desse processo de investigação, o qual objetiva uma relação 

consciente e dialética entre o teórico e o prático, o indivíduo e a sociedade. 

Assim esta pesquisa desenvolveu-se, ao longo desses cinco anos, em duas escolas 

públicas municipais e em uma escola pública estadual de ensino fundamental, 

localizadas em Santa Maria/RS, que aderiram à proposta de inclusão de alunos com  

NEE nas classes comuns de ensino. Durante a vigência do projeto participaram cerca de 

quarenta professores dos anos iniciais do ensino fundamental.  

Fez parte dos procedimentos desta investigação, a revisão bibliográfica contínua; 

a organização das datas dos encontros preparatórios aos seminários; a delimitação dos 

dias e horários dos seminários conjuntos entre pesquisadores e grupo de professores. 
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Objetivos 

A pesquisa realizada buscou atender os seguintes objetivos: desenvolver ações 

que proporcionem a sensibilização, reflexão e a elaboração de diferentes alternativas 

metodológicas que subsidiem o trabalho pedagógico inclusivo do professor. Este teve 

como implicações: sensibilizar os professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

para o processo de inclusão escolar de alunos com  NEE; proporcionar análises e 

reflexões da ação docente junto aos alunos incluídos; promover estudos pautados pelos 

questionamentos advindos do grupo de professores; possibilitar momentos para a 

reflexão da prática pedagógica com vistas a construção de alternativas metodológicas 

para a inclusão; avaliar continuamente as ações desenvolvidas ao longo dos encontros 

 

Amostra  

Durante a vigência do projeto, que corresponde a um período de cinco anos, 

participaram cerca de quarenta professores dos anos iniciais do ensino fundamental, 

integrantes de duas escolas públicas municipais e de uma escola pública estadual de 

ensino fundamental, localizadas em Santa Maria/RS/BR, que aderiram à proposta de 

inclusão de alunos com  NEE nas classes comuns do ensino regular. 

 

Instrumentos 

Não se fez uso de instrumentos, tais como questionários e entrevistas. As questões 

eram geradas e debatidas no decorrer dos encontros com os professores. Os encontros 

tinham como mote uma questão geradora definida pelo grupo de professores em 

encontro precedente. Como subsídios às discussões nas três escolas foram utilizados 

textos acadêmicos, documentos e legislações, jogos, livros e textos infantis, vídeos. 

 

Procedimentos 

Encontros mensais com o grupo de professores, precedidos de reuniões 

preparatórias realizadas entre o grupo de pesquisadoras (professoras da universidade, 

acadêmicas de iniciação científica) e a coordenação pedagógica das escolas e as 

professoras de educação especial das pertinentes instituições. 
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Resultados 

Apresentamos neste tópico os resultados das ações que aconteceram de modo 

alternado nas escolas Como subsídios às discussões nas três escolas foram utilizados 

textos acadêmicos, documentos e legislações, jogos, livros e textos infantis, vídeos. 

Na escola municipal que participou do projeto de 2007 a 2009, os encontros foram 

realizados mensalmente. A partir das demandas desta escola, durante  estes anos houve 

a reflexão e discussão sobre os seguintes temas: processos de inclusão/exclusão; 

Dificuldades de Aprendizagem; alternativas metodológicas e materiais e recursos a 

serem utilizados em sala de aula para potencializar o processo de inclusão.  

As atividades desenvolvidas a partir dos temas propostos, demonstraram que os 

professores de início sentiam também certas dificuldades de realizar alguns debates, 

fazendo-os, desse modo, a refletirem que todos apresentam alguma “dificuldade” a qual  

pode representar uma dificuldade de aprendizagem em algum momento da nossa vida 

escolar.  

Porém, quando apresentávamos  alguns recursos como o texto intitulado  

“Elefantes”,  os participantes iam paulatinamente adaptando a história para a realidade 

escolar na qual viviam de modo a sensibilizar-se para o processo de inclusão escolar de 

alunos com NEE e proporcionando análises e reflexões de sua ação docente junto aos 

alunos incluídos.  

Ressaltamos que a cada encontro realizava-se uma reflexão a respeito das 

atividades da reunião anterior, colocando em pauta as respostas dadas pelos docentes, 

que sempre tiveram uma significativa importância para a nossa análise e reconstrução 

das atividades. 

Como o grupo de professores priorizava atividades consideradas “práticas” que 

pudessem fazer parte da sua ação docente em sala de aula, cabe destaque a uma 

atividade realizada com um livro infantil que tinha como tema implícito os conceitos de 

inclusão/exclusão. Transformamos a história num quebra-cabeça feito a partir da 

história de uma joaninha que foi excluída de seu grupo por não apresentar bolinhas 

escuras em seu corpo, como as demais. 

Foram divididos quatro grupos, e para cada um, distribuídos uma caixa contendo a 

história da joaninha em quebra-cabeça. Os professores deviam montá-la e dar um fim a 

história, além de refletir como a joaninha vai ser incluída. Foi também estipulado um 

tempo para o término da atividade. Diversas interpretações foram tiradas da história da 
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joaninha, numa variedade de idéias, mas todas levadas para um contexto, no qual, a 

joaninha fora incluída na terra das joaninhas. 

Como uma pesquisa-ação tem como princípio considerar, refletir e em pauta as 

respostas e propostas apresentadas pelos docentes, propusemos ao grupo, num dos 

encontros a visualização do documentário “Pro Dia nascer Feliz” que retrata as 

situações que o adolescente brasileiro enfrenta na escola, envolvendo preconceito, 

precariedade, violência e esperança.  

Durante as discussões, os docentes enfocaram as escolas de periferia, que 

apareceram no filme, afirmando se assemelhar com o espaço o qual trabalham, 

principalmente quanto às questões de violência e agressividade por parte dos alunos. 

Para exemplificar essa explanação, relataram alguns fatos ocorridos em sala de aula, 

referentes à agressão por parte dos alunos.  

Quando questionados acerca do seu comportamento enquanto professor, diante 

desses fatos, os docentes afirmaram manter uma postura de respeito, perdendo algumas 

vezes a paciência, direcionando os alunos à direção ou a coordenação pedagógica da 

escola. Relataram que muitas vezes saíram de sala de aula em prantos, por não 

resistirem às agressões físicas e verbais dos alunos, mas em nenhum momento 

explicitaram ter feito o mesmo em uma situação de estresse. 

Nesse encontro, foi proposto ao grupo de docentes que construíssem o roteiro de 

um documentário sobre sua escola, tendo suas bases no vídeo “Pro Dia Nascer Feliz”, e 

enfocassem  como estava se estabelecendo as relações interpessoais dentro da escola, de 

que forma se configurava o processo ensino-aprendizagem dos alunos, bem como o 

processo avaliativo  e como vinham se estabelecendo as questões que permeavam o 

fazer inclusivo na escola. Nesse documentário, era para ser apresentado o lado positivo 

da escola, mas também as dificuldades vigentes nesse sistema,  

Assim posteriormente foi apresentado ao grande grupo o documentário feito na 

escola contendo imagens e falas, que contradiziam muitas das afirmações feitas em 

outras ocasiões por parte dos professores em relação aos problemas e dificuldades 

enfrentados na escola, em sala de aula e com os alunos incluídos. Dificuldades estas, 

que vinham sendo discutidas no projeto ao longo de dois anos. 

Essas contradições foram questionadas ao grupo de professores e houve 

desconforto que resultou em outra reunião para esclarecermos as diferenças de 

entendimento. Nesta reunião, foi relatado o fato dos professores estarem insatisfeitos 

com os resultados do projeto e de não haverem gostado dos comentários sobre o 
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documentário, e que estariam obrigados a estar ali para cumprir horas na escola, algo 

que era desconhecido ao grupo de pesquisadores. Esses fatos remeteram ao repensar da 

continuidade das atividades do projeto no segundo semestre do presente ano. 

Por solicitação da coordenação da escola lócus, o projeto seria mantido, deixando 

livre a escolha por parte dos professores se queriam continuar com a proposta no 

segundo semestre de 2009. Aderiram ao projeto, cinco professores, pois os demais 

entenderam estar “preparados” para realizarem a “inclusão”. Novamente contradizendo 

a idéia de insatisfação com os resultados do projeto. 

Ao final de 2009 foi realizado o encerramento do projeto nessa escola municipal, 

passando a proposta a ser realizada em outra escola também municipal, que solicitou a 

execução no ano de 2010. 

Nesta outra realidade escolar o projeto se desenvolveu entre os anos de 2010 e 

2012. Semelhante a escola anterior os temas versaram sobre inclusão/exclusão, mas 

com uma ênfase maior em aspectos sociais desse processo, pelo tipo de contexto 

sociocultural que cerca a escola. Entretanto diferenciaram-se também por abarcarem a 

legislação atinente a Educação Especial em nível nacional e local; foram trabalhados 

conceitos sobre Cognição, Volição, Mediação, Sentimentos e Valores, baseados em 

autores como Piaget (1999), Vygotsky (1993) e Wallon (1975). A proposta era 

estabelecer quais as relações entre os conceitos elaborados pelo grupo de docentes e o 

seu significado sistematizado em um saber teórico, sintetizando esses diferentes saberes 

em um conceito de significação e sentido para o grupo, com vistas à conscientização a 

respeito desses conceitos com funções psicológicas superiores inerentes a 

aprendizagem. Nesse meio tempo foram feitas observações por parte das participantes 

do projeto na escola, com os alunos incluídos.  

A partir desses temas e conceitos discutidos, refletidos e revisados, foram  

apresentadas algumas atividades e alternativas metodológicas para os professores 

realizarem com os alunos. Desse modo, houve o compromisso em entregar uma cópia 

do relatório final das ações de pesquisa e extensão, bem como de um caderno de 

sugestões de atividades que tiveram como embasamento as observações realizadas nas 

turmas à professora de educação especial da escola. Esta os encaminhará à direção, 

coordenação pedagógica e professoras envolvidas nesta ação de extensão. 

No transcurso de 2011, o projeto desenvolveu suas atividades em duas escolas, 

uma municipal, que já fazia parte no ano anterior e outra estadual, que iniciou o trabalho 

neste mesmo ano com temas também abordando o processo de inclusão/exclusão, 
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alunos considerados “problema”, relação teoria-prática diante da inclusão de alunos 

com NEE. 

As discussões permitiram registrar que o grupo de professores percebeu que 

chegaram à conclusão de que não existe um aluno ideal, que existem alguns mitos e 

verdades acerca do processo de inclusão, do aluno com NEE e da formação necessária 

para o trabalho docente junto a esses alunos.  

Logo, o projeto teve que encerrar nesta escola para o ano de 2012, pois as 

atividades da classe especial foram encerradas e abriram uma sala de AEE, onde, 

segundo informações da coordenadora pedagógica, a própria educadora especial da 

escola se responsabilizaria em dar continuidade na formação dos professores para o 

processo inclusivo, não sendo assim mais necessário que o projeto prosseguisse com as 

atividades. 

Podemos afirmar que ao longo desses cinco anos buscamos estabelecer um 

diálogo com os professores sobre suas expectativas, experiências de inclusão em suas 

práticas, enfocando as atitudes e caminhos que encontraram para o seu fazer 

pedagógico. Foram levantadas inúmeras questões, tanto pelas pesquisadoras como por 

parte de todos os professores das três escolas participantes. Muitas ainda precisam 

respostas, outras certamente foram respondidas de acordo com o contexto onde foram 

geradas e a demanda pontual a que visavam atender. 

 

Discussão Conclusões 

No decorrer dessa pesquisa-ação houve a pretensão de realizar um trabalho que 

ajudasse a sensibilizar os professores não só dos anos iniciais como também  dos anos 

finais do ensino fundamental para o processo de inclusão escolar dos seus alunos e 

proporcionar análises e reflexões da ação docente junto aos alunos incluídos. No inicio 

do projeto, em 2007, percebemos que os professores tinham alguma ideia de inclusão 

escolar, contudo não sabiam de fato como realizar a inclusão nas suas classes.  

Alguns se mantinham rígidos e não muito certos do que estavam fazendo, mas 

conforme foram passando os anos percebeu-se um grande crescimento e evolução 

quanto à sensibilização da inclusão escolar. Através das discussões e reflexões 

realizadas durante os encontros, as participantes relatavam as suas preocupações em  

realizar e incluir os alunos, não só com deficiência, mas também aqueles que eram 

excluídos pelo fato racial e de classe social. Ao longo dos anos os objetivos propostos 
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pelo projeto foram se concretizando, de maneira em que alguns professores se sentiam 

totalmente preparados e saíam do projeto para que outros pudessem participar. 

É possível inferir que esse avanço nos objetivos tem a ver com a metodologia da 

pesquisa-ação, em que se busca promover estudos pautados pelos questionamentos 

advindos do grupo de professores e avaliar continuamente as ações desenvolvidas ao 

longo dos encontros.  

Consideramos oportuno que os professores tenham momentos como os propostos 

pelas atividades, pois promovem a interação e troca de experiências acerca da realidade 

educacional inclusiva vigente nas escolas. Dessa forma, fica clara a necessidade de 

direcionar um olhar mais atento e sensível às peculiaridades dos alunos, respeitando as 

diferenças presentes entre  eles nas turmas com a finalidade de identificar as possíveis 

dificuldades que ainda existem para que a proposta da inclusão e elaboração de 

alternativas de trabalho obtenha bons resultados.  

Tais atividades ajudaram também a estabelecer debates a partir das vivências 

subjetivas, discutindo junto aos demais professores, com a expectativa de que se criem 

novas estratégias na tentativa de resolver as adversidades que possam dificultar o 

processo ensino-aprendizagem em sala de aula.  

Como relatado anteriormente, a maioria dos profissionais não consegue conciliar 

seu tempo de serviço com o tempo livre para a realização de uma formação continuada, 

portanto, o projeto por meio de uma abordagem metodológica de pesquisa-ação, veio 

como uma possibilidade para que estes possam continuar sua formação em serviço, 

expressando suas dúvidas e desempenhando um trabalho/práxis mais consciente, amplo, 

digno e de qualidade. 
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RESUMEN: En la presente comunicación se pretende hacer un breve 

recorrido por lo que ha significado la dirección de centros escolares en los 

últimos años en donde se han sucediendo múltiples leyes que han ido 

presentando diferentes visiones de la misma (LODE; LOGSE, LOPEG, 

LOCE, LOE, LOMCE). Así mismo se abordarán algunas reflexiones sobre 

las funciones del director escolar y que significado presentan. Y sobre si se 

plantea un nuevo paradigma para la dirección en la nueva Ley Educativa 

(LOMCE). Lo que si parece quedar claro a través de los análisis y 

consiguientes informes que se han ido realizando en este campo  McKinsey; 

PISA, 2011; OCDE, 2009-2010; MEC, propuestas de mejora-2012) así 

como diferentes investigaciones recientes sobre el estado de la cuestión; 

Antúnez, S. (2004); Bolivar, A. (2010); Santos Guerra (2011) que son 

demasiados cambios, sin tiempos, apenas, para dejar ir asentándose las 

cosas. Sin embargo, su labor y la repercusión de su práctica van más allá. En 

los últimos años, la tendencia internacional en política de educación aboga 

por la transformación del papel del director como administrador burocrático 

a un papel de líder, liderazgo pedagógico. El problema de la dirección no es 

nuevo ni local. La configuración del modelo en cada país es distinta y 

dependiente del mayor o menor intervencionismo en la definición de sus 

políticas educativas. Por otra parte las evaluaciones diagnósticas realizadas 

son escasas e inoperantes en la práctica y la información de cada sistema 

resulta poco relevante para el resto a causa de la especificidad de sus 

tradiciones educativas, las condiciones históricas de sus desarrollos y las 

culturas profesionales de los docentes. La O.C.D.E. distingue tres modelos 

dominantes: a) director fuerte; b) dirección colegiada; c) control social a 

través de consejos escolares; pero, dado que no existe universalismo en las 

respuestas, no puede privilegiarse cualquiera de ellos como ejemplo. 

Respecto a lo que sí hay consenso es que las grandes categorías de 

problemas acerca de la dirección se resumen en la selección y acceso, la 

formación y la representación y atribuciones, así como la dicotomía gestión-

liderazgo pedagógico. Ostentar la representación del centro, dirigir  y 

coordinan todas las actividades y ejercer la dirección pedagógica. Estas son 

algunas de las principales competencias que la Ley Orgánica de 

Educación (LOE 2006) asignaba  a la figura del director escolar en los 

centros educativos de nuestro país. Similares funciones le son atribuidas en 
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la nueva Lei educativa (LOMCE) pero en verdad, sustituir un poder 

colegiado por un poder unipersonal es siempre una decisión  que debe ser 

sometida a una reflexión crítica para ver qué se gana y qué se pierde. Por lo  

pronto, se pierde democracia en los centros educativos y no es un valor 

menor para dejarlo  perder. Por último, se comentarán los principales puntos 

de encuentro y desencuentro entre la LOE y la LOMCE, junto con aquellos 

otros susceptibles de mejora. 

 

 

Breve recorrido historico de la direccion escolar. 

El problema de la dirección no es nuevo ni local. La configuración del modelo en 

cada país es distinta y dependiente del mayor o menor intervencionismo en la definición 

de sus políticas educativas. Pero si es cierto y a nadie se le escapa que el ámbito de las 

direcciones escolares así como del factor de “autonomía de centro”, dependen 

fuertemente de los vaivenes y coyunturas políticos que correspondan según el momento 

histórico-educativo que toque vivir. 

El intento de armonizar las exigencias de profesionalización con el principio de 

participación y democratización de los centros públicos sostiene muchas de las variables 

a la hora de hablar de este tema. 

Por un lado, se postula la necesidad de un director que cuente con conocimientos y 

habilidades específicas para el desarrollo de una tarea que poco o nada tiene que ver con 

la docencia. Por otro lado, se tiene en cuenta que la mejora de la escuela exige la 

participación activa de los docentes y del resto de la comunidad educativa y, por tanto, 

resulta imprescindible que la dirección asuma roles de cohesión del grupo humano, de 

coordinación y de animador de la participación (Teixidó, 2005). 

Conviene, además, partir de consideraciones como las que nos aporta el Informe 

Talis del 2009, en donde se concluye diciendo, entre otras cosas, que dice que en la 

mayoría de los países prevalecen dos estilos de dirección diferenciados. Por una parte, la 

definida como dirección educativa, cuyas acciones están encaminadas a "apoyar y 

mejorar la formación de los profesores, fijar los objetivos del centro y desarrollar el 

currículo". El otro modelo es el de la dirección administrativa, que se distingue por 

"gestionar la rendición de cuentas ante las partes interesadas y establecer y manejar los 

procedimientos administrativos". 

En cuanto al encuadre histórico sin olvidar los importantes antecedentes como; Ley 

de Enseñanza Primaria (1945), Reglamento del Cuerpo de Directores (1967), Regulación 
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de la función directiva que se lleva a cabo a partir de la Ley de Villar Palasí (1970), y 

como antecedente inmediato de la LODE, la Ley del Estatuto de Centros Escolares 

(1980); consideramos que debemos destacar la etapa de los últimos 30 años en donde 

comenzaremos por este citado Estatuto de Centros Escolares (LOECE); que parece 

representar un primer intento de asumir preceptos democráticos recogidos en la 

Constitución sobre el planteamiento del funcionamiento de  los centros docentes. Ya en 

enero del 1985 se aprueba la LODE, que constituye la base del actual modelo de 

dirección, junto con la posterior LOPEG. 

Es, precisamente, a través de la LODE, en donde se inclina el modelo por la 

participación de profesores, alumnos y padres en la gestión de los centros. Asimismo la 

dirección deja de ser un asunto de una  sola cabeza para pasara a ser un tema compartido, 

una cuestión de equipo. Así la responsabilidad de que el centro se organice y funcione 

recae sobre los tres miembros del equipo. Con la LODE se potenció un perfil más 

político-participativo que profesional en la dirección en una línea fuertemente 

participativa. 

Pero ante las problemáticas en la elección y acceso a la dirección junto con la 

escasez de candidaturas cada vez más constatable los poderes decisorios deciden 

enmendar estas dificultades con la publicación en 1995 de la LOPEG, que, si bien nació 

con la intención de transformar el modelo, en su resultado final supuso únicamente la 

introducción de algunos cambios tendentes a la mayor profesionalización (exigencia de 

acreditación, formación, elaboración del Proyecto de Dirección), un cierto estatus 

directivo (consolidación de parte del complemento económico, categoría de director) así 

como a exigir el apoyo explícito de la comunidad educativa por que el candidato debía 

obtener mayoría absoluta de los votos del Consejo Escolar. 

Con la LOGSE (1990) y más concretamente con la LOPEG (1995), se modifican 

partes de la anterior normativa matizando, sobre todo, la elección de la figura de director, 

exigiéndole una acreditación para acceder al cargo, dándole más poder al Director y 

elaborando medidas de apoyo a la función directiva (duración, consolidación de 

complementos, participar y colaborar en los órganos superiores de la Administración…). 

Será ya con la LOCE, Ley de Calidad, donde figure el concepto de “categoría de 

director”, y en la que se busque un perfil más profesionalizador y personalista para las 

direcciones de los centros escolares. Pero, pese a todo los intentos, tal y como señala M. 
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Alvárez (2004) se queda en un modelo híbrido ya que en la realidad configura cara un 

modelo administrativo y burocrático. 

Finalmente, en la Ley Orgánica de Educación (2006) se consolidan la mayor parte 

de los cambios anteriores introduciéndose algunas modificación de matiz que devuelven 

parte del protagonismo a la comunidad y a los docentes poniendo especial  hincapié en la 

necesidad de obtener el apoyo de la comunidad educativa. 

Así pues y haste este momento podemos distinguir cinco modelos de dirección el efecto: 

 Modelo Centralizado con un perfil profesional autocrático: Hasta la Ley de Villar 

Palasí (1970).  

 Modelo Autocrático con un perfil no profesional y más bien consultivo: Con la 

Ley General de Educación 

 Modelo Participativo con un perfil no profesional: Con la LODE 

 Modelo Pseudoparicipativo con un perfil profesional pero personalista: Con la 

LOCE. 

 Modelo de Comisión con un perfil representativo y democrático en el cual la 

Administración Educativa adquiere un mayor protagonismo: Con la LOE 

Así pues vemos y destacar que en los últimos treinta años se ha pasado de  sistemas 

que implicaban la designación a cargo del Ministerio, a la elección por parte de la 

comunidad educativa y, más recientemente, a la selección a cargo de una Comisión 

designada al efecto. 

Como resumen podemos decir que hasta ahora nos hemos movido 

permanentemente en una dualidad que va desde la opción inclinada hacía la 

profesionalización, con independencia de que se articule o no en un cuerpo de 

funcionarios) y que supone la existencia de un colectivo de directivos con entidad y con 

voz propia: estatus profesional concreto, con una defensa de intereses corporativos y 

particulares diferentes de los del resto del profesorado y con representación del colectivo 

en organismos e instancias sociales, etc. a otra opción fudamentada en un modelo 

sociopolítico que supone apostar por un directivo que compagina la dirección y la 

docencia, que ejerce el cargo temporalmente y, por tanto, que conserva una mayor 

proximidad y colegialidad con el colectivo docente del cual procede y al cual volverá una 

vez concluido el tiempo de estancia en el cargo. Se trata de un perfil orientado a buscar el 

consenso entre los diversos actores escolares: profesorado, padres, comunidad… en base 
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a la negociación y al compromiso en torno a un proyecto colectivo (Teixidó, 2005), 

Bernal J.L (2004) 

 

Lomce. Camino hacia un nuevo modelo de direccion escolar. 

Bajo la premisa de que la nueva ley de educación LOMCE, que el Partido Popular 

ha puesto en marcha decir que más que una nueva ley es una propuesta que se 

sobreescribe en el texto de la actual LOE. Si bien es cierto que la cantidad de matices y 

de cambios que la nueva ley propone son de calado y son muy significativos. Lo que si 

podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que acarreará defensores y detractores del 

nuevo modelo de dirección más centralizado y reforzado en cuanto a que pretende dar 

más protagonismo a la figura de la dirección. Desde la visión de la Administración esto 

es lo que se pedía que se hiciera y se hace y desde el punto de vista de los contestatarios 

no se puede desembocar en un modelo que haga perder posibilidades de participación 

verdadera a la comunidad escolar en su conjunto. 

Asi pues analizando brevemente los nuevos preceptos en los que se fundamenta la 

nueva idea de dirección escolar en esta nueva Ley decir que el principal punto de debate 

no es nuevo. En verdad reside en valorar la conveniencia de hacer de la dirección escolar 

una profesión, tal y como sucede en otros muchos países de nuestro entorno. Los que 

defienden el cambio y ven en él la solución necesaria y precisa argumentan que es precisa 

una dirección escolar fuerte… con capacidad para tomar decisiones con criterio y 

responsabilidad propia, con independencia del estamento docente, orientada a cumplir 

con los objetivos y fines del sistema. Y para ello consideran imprescindible un cambio 

con consolidación laboral y profesional. Quienes, por otro lado, no lo ven tan claro se 

refuerzan en argumentar que se atenta contra el principio básico de la propia educación. 

Contra la participación y la implicación de los miembros de la comunidad escolar 

(docentes, familias, alumnado) en un proyecto común, adecuado a cada contexto y, 

también, anticipan disfunciones y posibles perversiones de uso que podrían derivarse del 

nuevo modelo.  

Sea como fuere, en mayor o menor grado, los cambios del modelo directivo van a 

ser una realidad. Estudios y planificaciones basados en modelos de calidad que imperan 

hoy en día derivarán a enfatizar la necesidad de dotar de mayor poder y posibilidades a 

los directivos. 
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Asi si hechamos la vista al nuevo documento marco que se ha presentado para 

proponer un nuevo cambio de ley (y ya van en menos de tres décadas, siete, vemos que: 

Con la LOMCE (art.122,bis), es el director del centro el que gana mayores de cuotas de 

poder al otorgarle más atribuciones para gestionar la plantilla docente y para gestionar el 

propio centro. El concepto de autonomía recae principalmente sobre este cargo. “Las 

Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los 

centros docentes, dotando a los Directores de la necesaria autonomía de gestión para 

impulsar y desarrollar las acciones de calidad educativa. Para la realización de las 

acciones de calidad, el director del centro dispondrá de autonomía para adaptar los 

recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. A tal efecto, dispondrá de 

las siguientes facultades, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine 

reglamentariamente […]”.  

En relación a las atribuciones en la gestión pedagógica del centro, el Director tiene 

capacidad para aprobar la programación general anual del centro sin perjuicio de las 

competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización 

docente; decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley 

orgánica y disposiciones que la desarrollen; aprobar la obtención de recursos 

complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3 y fijar las directrices 

para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, 

con otros centros, entidades y organismos.  

En los ámbitos de participación es de destacar, como cambio signiticativo, que con 

la LOMCE el Consejo Escolar deja de ser órgano de gobierno de los centros educativos, 

elimina la garantía en la participación que regulaba la LOE. Así como en cuanto a la 

relación dirección y AMPAs, la LOMCE no mejora como regulación las relaciones entre 

ambos, ya que continúa atribuyendo al director la capacidad de fijar las directrices para la 

colaboración con las entidades. Además, las AMPA como integrantes de la Comunidad 

Educativas no están reflejadas en la LOMCE como parte activa en el proceso de 

selección del director. (Artículo 133. Selección del director) Consejo Escolar.  

En resumen destacamos como principales responsabilidades de la dirección escolar 

la de ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 

para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro, así como la 

oportunidad de ejercer un mayor liderazgo pedagógico y de gestión.  
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Así mismo, decir, se potencia la función directiva a través de un sistema de 

certificación previa para acceder al puesto de director, y se establece un protocolo para 

rendir cuentas de las decisiones tomadas, de las acciones de calidad y de los resultados 

obtenidos al implementarlas. También se reconoce en el propio preámbulo que pocas 

áreas de la administración tienen la complejidad y el tamaño que tiene la red de centros 

públicos educativos; siendo conscientes de su dificultad y del esfuerzo que supone para 

sus responsables, mejorar su gestión es un reto ineludible para el sistema. 

Combinando todas estas propuestas de cambio y de nuevo enfoque de las 

direcciones escolares ponemos especial atención en la clara manifestación de intenciones 

que aborda la nueva lei educativa en la cual se destaca como uno de los principales 

objetivos el de mejorar la calidad educativa, partiendo de que se va a valorar más la 

función del Outoput, es decir, los resultados de los estudiantes. 

Y para ello será preciso un mayor control por parte del Ministerio de Educación y 

Ciencia, para garantizar esta medida para todo y al mismo tiempo, se  da una mayor 

libertad en la Dirección del Centro, encaminada siempre a lograr alcanzar los objetivos 

definidos anteriormente. Así mismo las direcciones escolares deberán informar más 

detalladamente y de forma continua en las decisiones tomadas y en los resultados que se 

van obteniendo. Esta propuesta, nos podría acercar a la realidad escolar de nuestros días, 

en la que se necesitaría que los Directores de centros educativos conocieran y 

desarrollaran unas aptitudes para poder gestionar todas las variables y componentes 

integrados en el Centro Escolar.  

 

Lomce. Nuevos retos vs nuevas competencias. 

Como hemos señalado en la introducción nos movemos en la permanente dicotomía 

y muchas veces aprovechable disculpa de una doble visión e interpretación de la 

dirección escolar: dirección desde la gestión o dirección desde el liderazgo. 

Sin ahondar en profundizar ni por supuesto resolver tal dualidad si queremos 

señalar, cuando menos, algunas de la aptitudes, destrezas  y competencias que se le 

priorizarán a las nuevas direcciones que emanen de la nueva LOMCE. 

 Competencias para un liderazgo ejercido, es decir, considerar prioridades en el 

contexto escolar que sean las que encaminen las reformas. 
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 Competencias políticas, es decir, tener una red de comunicación para poder 

configurar una calidad en las relaciones  y en las mejoras que se proponen, desde el MEC 

y otros Organsimos o Centros. 

 Competencias de comunicación en las relaciones de la comunidad. 

 Competencias de gestión organizativa, sobre todo, en los aspectos que tengan que 

ver en este caso con la disponibilidad de recursos tecnológicos, para poder desarrollar las 

competencias básicas y para desenvolverse en el mundo del conocimiento y de la 

Tecnología. 

 Competencias para la planificación y el desarrollo del currículum, porque se trata 

de ofertar la mejor calidad y disponibilidad para los alumnos integrantes del Centro 

escolar 

 Competencias para la gestión tento de los procesos educativos como de los  

formativos, con la principal idea de implementar otras metodologías didáctica-

pedagógicas que complementen a la metodología tradicional. 

 Unas competencias en la evaluación general tanto interna como externa. Se 

prioriza la necesidad de evaluar la gestión del Centro en su totalidad. Gestión VS 

evaluación  integral. 

 Competencias que permitan desarrollar una actualización profesional pero no sólo 

en materia legislativa, sino educativa, didáctica, contextual, … 

 Competencias que permitan ampliar las investigaciones educativas y poder dar la 

posibilidad de mejorar en la calidad de enseñanza y de sus productos. 

 Y sobre todo disponer de unos valores y una ética en el liderazgo que emprende. 

El sistema educativo y más en concreto, la enseñanza en los Centros Escolares, se supone 

que es un sistema complejo, con muchas variables a ser analizadas y a ser organizadas 

para que haya un buen funcionamiento y unos resultados académicos esperados. 

Precisamente por esta razón, la Dirección tendría que reunir todas estas competencia y 

aptitudes para alcanzar esos logros propuestos des la nueva ley y que ya se han estudiado 

con anterioridad en otros contextos. (Hoyle, R. y Otros, 2002), (Aguirre, A. 2013).  

 

CONCLUSIÓN. 

Pensamos que tras el breve recorrido histórico que hemos desarrollado, tras el 

reflejo de las nuevas propuestas que se hace en la LOMCE a partir de reconfigurar la 
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LOE, y tras considerar las principales competencias para un ejercicio de la dirección de 

calidad podemos concluir exponiendo lo que considera la OCDE sobre los aspectos 

básicos de la dirección escolar que pueden y deben mejorarse cara a la mejora en el  

liderazgo escolar (OCDE, 2009-2010), (PISA 2011. 

 Redefinir las responsabilidades del liderazgo escolar: para los investigadores 

de la OCDE, una de las condiciones necesarias para que los líderes escolares puedan 

influir en los resultados de los estudiantes y las escuelas es dotarles de un mayor grado 

de autonomía para tomar decisiones importantes. Algunos de los aspectos en los que 

sugieren que debe tomar un papel más activo la dirección son en el apoyo, evaluación 

y fomento de la calidad docente, la planificación de la formación de los profesionales 

o la organización del trabajo en equipo. 

 Distribuir el liderazgo escolar: si hay mayores responsabilidades, también es 

necesario que las tareas se distribuyan mediante estructuras en equipo o el apoyo de 

otros organismos. El informe matiza que el liderazgo eficaz no debe residir en una 

única persona, el director, sino que debe ser participado por un mayor número de 

personas implicadas, en función de las características de cada centro particular. 

 Adquisición de habilidades: para ejercer su función con eficacia, los líderes 

escolares necesitan una capacitación específica, que en muchos casos no es adecuada. 

La OCDE propone a las administraciones la definición de programas de formación, 

unidos a incentivos que motiven a los directores a invertir tiempo en ellos. 

 Profesión más atractiva: para desarrollar un liderazgo viable en el futuro, la 

OCDE considera que es necesario atraer, reclutar y apoyar a los líderes con mejor 

rendimiento. Entre las pautas que propone para alcanzar este objetivo, destaca la 

modificación de los procesos de reclutamiento y selección para atraer a candidatos 

dinámicos más jóvenes, revisar las remuneraciones y proporcionarles apoyos para su 

desarrollo profesional. 

Aquello, en definitiva, que puede ser objeto de una prudente reforma de la 

dirección escolar es, precisamente, lo que se refuerza con la mayoría de las medidas 

propuestas. 

Pero y para finalizar también consideramos si no hemos de dejar constancia, como 

educadores implicados que somos, de que el asunto de la dirección no puede abstraerse 

del carácter público de la enseñanza institucional. Debemos poner el énfasis en la 
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responsabilidad institucional del para todos y en las complicidades o enfrentamientos de 

los diferentes miembros y sectores del ámbito educativo en el cambio. Creemos, 

sinceramente, que todo ello exige profundizar el debate público sobre lo que se hace en 

nuestras escuelas. 
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RESUMO: O presente trabalho pretende discutir a  formação de professores, sobretudo no curso de 

licenciatura em História a partir da prática no estágio, ao enfrentar mudanças durante a orientação da 

disciplina Estágio Supervisionado II, por apontar outras possibilidades pedagógicas na vivência do 

mesmo. Objetivou-se o uso das mídias para construir diferentes práticas pedagógicas propostas a 

serem apresentadas às escolas, no momento de atuação dos alunos estagiários, criando uma visita ao 

museu virtual na própria escola, onde os alunos fossem sensibilizados para apreciar o valor do 

património escolar preparando-os para visitas a museus. A metodologia exigiu criatividade, ações 

integradas, aquisição de novos domínios, para ensinar e avaliar resultados da aprendizagem da 

atuação dos mesmos alunos na condição de agentes educativos. Os resultados alcançados fazem parte 

da finalização dos trabalhos apresentados pelos estagiários, explorando o uso de filmagens, 

fotografias, depoimentos, e essencialmente o desprendimento de outro olhar da prática pedagógica, 

para vivenciar essa etapa da formação docente. Conclusão: foi possível identificar elementos 

didáticos emancipatórios importantes para formação docente na orientação com uma turma de 

licenciandos em História, durante a disciplina Estágio Supervisionado II. 

 

 

Introdução 

O presente trabalho se constrói a partir das aulas ministradas nos semestres letivos 

dos anos de 2012/2013, na disciplina Prática de Ensino e Estágio Supervisionado II para 

os alunos da formação inicial do curo de Licenciatura em História da Universidade 

Federal de São João del-Rei.  

Para discutir a formação de professores, optamos trabalhar na aproximação dos 

problemas com o patrimônio escolar, já ameaçado, e na tentativa de minimizar os 

desafios localizados com o ensino, durante o referido estágio. 

Com as discussões mais recentes no Brasil em torno da formação de professores 

oferecida nos cursos de licenciaturas, especialmente nas pautas do Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras, percebemos que vem sendo 

lançado o diagnóstico dos problemas nacionais encontrados com essa formação. A 

necessidade de melhor qualificar o futuro professor em condições para atuar, nos 

diferentes níveis de ensino, assim como nos diferentes espaços educativos, tem sido o 

grande desafio.  

No atual momento brasileiro, a proposta do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades, do Governo Federal (REUNI), instituído 
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pelo Decreto Presidencial nº 6096 de 24 /05/2007 e regulado pelas Portarias 

Interministeriais 22/2007 e 224/2007, tem promovido dentro das Universidades 

Federais grandes projetos de expansão, em especial para as licenciaturas. 

A expansão de tal Programa, trouxe benefícios de democratização e de 

acessibilidade ao ensino superior, no entanto, acarretou, também, alguns problemas, tais 

como: a superlotação das salas de aulas e o acolhimento de um alunado com lacunas 

escolares em sua formação de ensino básico. 

A grande oferta nos cursos de licenciaturas, somada aos novos sistemas de 

avaliação, (sem a proposição do VESTIBULAR - sistema integrado de avaliação), traz 

outros desafios para formação inicial dos futuros professores, como: a falta de 

oportunidade no mercado de trabalho,  os baixíssimos salários, e novamente, candidatos 

aos cursos com problemas de escolaridade básica.  

Para além dos problemas já apontados, a desvalorização do estatuto profissional 

entre os licenciandos, tem contribuído para o desprestígio do professor e para o 

problema com a identidade profissional, nas relações internas com o seu curso, no 

âmbito universitário, pela competição infundada entre Licenciatura e Bacharelado. 

Não obstante, todo esse conjunto de problemas alimentados no alongamento de 

várias décadas, persistem em regiões mineiras, como no caso do Campo das Vertentes 

em São João del-Rei, cidade com 90 mil habitantes, onde podemos localizar a 

Universidade Federal de São João del Rei, e que oferece 11 cursos de Licenciatura, 

entre eles o de História. 

A formação docente no curso de licenciatura em História da UFSJ tem se 

revelado, nos últimos anos, um campo científico de grandes desafios no enfrentamento 

da identidade do futuro professor versus a formação do bacharel em História. Se, nesse 

sentido, a discussão prioritária for a formação docente, devemos refletir que é 

fundamental avançar nas questões da prática pedagógica, para se discutir os problemas 

das mesmas durante o processo de desenvolvimento do estágio na forma como foi 

elaborado inicialmente.  

O licenciando deste contexto, na maioria das vezes, busca essa habilitação apenas 

para obter a licença para lecionar. No entanto, o mesmo apresenta consigo um conjunto 

de dificuldades para creditar o discurso pedagógico à sua formação acadêmica e à sua 

credibilidade na identidade como profissional docente.  
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Deste modo, o licenciando busca fazer uso de algumas estratégias para se manter 

vinculado à universidade pública na garantia de obter relações futuras no contato com a 

pesquisa, foco de seu maior interesse. Portanto, o mesmo busca concluir o curso de 

formação de professor de modo superficial, utilizando-se das seguintes estratégias: i) 

realização mínima das atividades da formação pedagógica a ele exigidas; ii) utilização 

de uma cultura do plágio, na reprodução de relatórios já apresentados anteriormente 

para a professora orientadora; iii) recorrência em copiar exercícios avaliativos 

(resenhas, fichamentos e resumos); iv) insistência demasiada para realizar trabalhos em 

grupos, como forma de “encurtamento” de suas atividades individuais e de sua estadia 

nas escolas e, em apresentar relatos não vivenciados, ou sequer imaginativos; v) 

investimento na compra de artigos e trabalhos já produzidos. Logo, tonar-se pertinente, 

a mudança e a discussão para a construção de uma identidade de professor durante a 

formação inicial. 

Essa dualidade tem definido o atual perfil de grande parte do alunado do curso de 

licenciatura em História, mas que também pode se revelar interessado e, de fato, um 

estudioso quando está diante dos professores do curso de bacharelado em história, na 

UFSJ. 

 

O objetivo e a caracterização da nova proposta do estágio 

O curso de História oferecido pela Universidade Federal de São João del Rei foi 

criado em 2002 e permite ao aluno compor a sua formação inicial em Licenciatura e/ou 

Bacharel em História. Diante da necessidade de se repensar as práticas tradicionais dos 

estagiários, que vinham sendo exercidas nos últimos dez anos, no curso de formação 

docente de Licenciatura em História da UFSJ, lançamo-nos em um novo desafio – a 

mudança de postura do estágio docente. Essa mudança a qual o licenciando têm sido 

lançado, se deve ao fato, de na condição de estagiário, o mesmo, poder se “permitir” e 

ser “permitido”, “olhar” a sala de aula e a escola de forma diferente da visão já 

institucionalizada na comunidade escolar.   

Assim, propomos uma formação prática de estágio diferenciada, capaz de 

provocar mudanças positivas nos focos de resistências “construídos” nos grupos de 

alunos e professores do curso de Licenciatura em História, por não acreditarem no 

potencial de sua própria criatividade. A ideia central é inicialmente abandonar a sua 
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“zona de conforto” rumo à integração entre estagiários e professores da comunidade 

escolar, na busca pela ação pedagógica e cultural capaz de atrair a atenção e o interesse 

de todos para aprender, com movimentos de desafios coletivos de todos os envolvidos 

(orientador, professor supervisor do estágio, estagiário,  demais membros da escola, 

alunos e suas famílias). 

Logo, a proposta didática colocada no segundo semestre de 2012/2013, para 

orientar o Estágio Supervisionado II, no curso de Licenciatura em História, na 

Universidade Federal de São João del Rei, congregou problemas oriundos das práticas 

já diagnosticados em anos anteriores. 

Objetivou-se o uso das mídias para construir diferentes práticas pedagógicas sobre 

o Patrimônio Escolar a serem apresentadas às escolas, no momento de atuação dos 

alunos estagiários, criando uma visita ao Museu Virtual na própria escola, onde os 

alunos fossem sensibilizados para apreciar o valor do patrimônio escolar, preparando-os 

para visitas a museus introduzindo noções de Educação Patrimonial, Tempo e Espaço 

Escolar, Cultura Material Escolar, Heranças Educativas, e outros temas pertinentes com 

o Ensino de História. 

 

Método 

As questões de método foram encaminhadas pelas análises historiográficas, numa 

opção metodológica orientada na construção de museus virtuais escolares, cujo acesso 

ainda pode ser considerado ausente nas práticas de estágio supervisionado tradicionais. 

Neste sentido, trabalhar com a proposta que abarque museus virtuais escolares, blogs e 

outras mídias torna possível, tanto o acesso para alunos, em cursos presenciais, quanto a 

um público mais amplo, seja de modo presencial ou a distância (pesquisadores, ex-

alunos, ex-funcionários, pessoas das comunidades interna e externa, dentre outros). 

A metodologia exigiu criatividade, ações integradas, aquisição de novos domínios 

e saberes, para ensinar e avaliar resultados da aprendizagem na atuação do licenciando 

durante sua função como agente educativo.  

Para situar o teor dessa proposta pedagógica numa concepção da prática a ser 

desenvolvida durante os estágios na licenciatura em história, tomo aqui emprestada a 

definição de museu atribuída por Felgueiras (2011, p.83): 

Nesta acepção o termo ”museu” significa sobretudo um conceito de recolha, 

organização exposição dos objetos, segundo um programa educativo (o 
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conteúdo das lições de coisas), que fazia parte do currículo do ensino 

primário. A sua finalidade ainda é ser observado pelos alunos, ser exposto, 

ser acessível. Para isso, ou deve ter produtos reais ou recorrer a gravuras 

rigorosas, fidedignas do real, pois participa de um processo de educação do 

olhar, de observação rigorosa e, simultaneamente, de organização do 

pensamento em categorias. E, neste sentido, parece captar dois elementos 

essenciais do museu - a exposição e o rigor da informação disponibilizada. 

 

É na proposição dessa pedagogia do olhar que os projetos orientados na 

elaboração de museus escola tomaram corpo, tendo por base as teorias acerca da 

valorização do espaço escolar como patrimônio público e, sobretudo, os diversos usos 

do espaço que os tornam reflexos das ações pedagógicas do ensino. As propostas foram 

ainda criadas considerando as múltiplas experiências que se dão no dia a dia na escola e 

a significação atribuída pelos estudiosos desta corrente, que percebem o cenário escolar 

como sendo um depositário de significados educativos, escolhendo como objeto de 

reflexão o aspecto simbólico dos usos dos prédios, seus espaços, a localização na qual 

se situa a escola, sua história e memórias, os artefatos, os mobiliários e seus diferentes 

acervos. 

É importante considerarmos que o estágio, sendo parte significativa da formação 

docente, deve incorporar propostas amparadas na busca para refletir sobre o espaço 

escolar e seus significados na prática educativa que vem se constituindo ao longo do 

tempo. Neste sentido, espera-se que seja possível percebermos, através da observação 

na rotina escolar, as práticas, o uso do espaço e seus objetos, como sendo parte de uma 

cultura própria de cada escola e que deve ser interpretada para melhor entender a cultura 

escolar, sua relação na formação docente.  

 

Resultados 

Os resultados alcançados fazem parte da finalização dos trabalhos apresentados 

pelos estagiários, explorando o uso de filmagens, fotografias, depoimentos, e 

essencialmente o desprendimento de outro olhar da prática pedagógica, para vivenciar 

essa etapa da formação docente. Essa etapa da formação pode examinar a presença de 

mudanças (ou não) ocorridas na prática do professor, no momento da sua intervenção, 

pela presença do estagiário nas salas de aula. Ao consideramos que a intervenção, se 

constitui numa unidade dentro de um sistema mais amplo e que pode se desenvolver em 
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situação “quase natural”. No entanto, é relevante marcar que o Estagio Supervisionado 

II é uma oportunidade ímpar para vivenciar novas possibilidades pedagógicas. 

Para Ulpiano Bezerra de Menezes (1998) existem duas categorias nas quais se 

relacionam os documentos históricos e os objetos históricos. A primeira, na qual se 

insere o objeto histórico, é a categoria sociológica. Torna-se válido discuti-la uma vez 

que os objetos podem figurar, no âmbito escolar, como centro do educativo e fontes, 

que pode agregar valores do passado, enquanto memória, do presente, enquanto 

conscientização histórica, e do futuro, na guarda de uma história. A segunda categoria 

definida é a cognitiva, na qual se inserem os documentos históricos, que, por vezes, 

tornam-se distantes do universo do público escolar, devido ao alto teor e complexidade 

de suas informações. 

Podemos dizer que a exterioridade e a interioridade da escola é diariamente 

ignorada e/ou despercebida por aqueles que nela vivem ou já viveram experiências 

desconectas de espaço, tempo e lugar de escola. Diante disso podemos relacionar nossas 

colocações ao conceito de exterioridade proposto por Menezes: 

A exterioridade, a concretude, a opacidade, em suma, a natureza física dos 

objetos materiais, trazem marcas específicas à memória – problema capital, 

mas que não poderá ser aqui desenvolvido. Basta lembrar que a simples 

durabilidade do artefato, que em princípio costuma ultrapassar a vida de 

seus produtores e usuários originais, já o torna apto a expressar o passado de 

forma profunda e sensorialmente convincente (1998, p.2). 

 

Os objetos escolares podem ser considerados como objetos históricos no sentido 

em que atuam como elementos destacados na construção social e histórica da realidade, 

contribuindo no sentido da transformação a partir de seus diferentes contextos sociais e 

dos sujeitos envolvidos, uma vez que há a produção de saberes dos professores e as 

experiências adquiridas pela intervenção realizada com os alunos, no momento em que 

estes objetos são descontextualizados temporalmente, quando um novo olhar lançado 

em direção aos mesmos, os transformam em fontes. 

O documento histórico, por sua vez, é um suporte de informação. Todo objeto é 

passível de ser estudado enquanto fonte documental. Por vezes observamos objetos 

utilitários assumindo o papel de documentos ao serem destituídos de seu caráter 

primeiro e levados para outro contexto de observação. O mesmo pode ocorrer com os 

próprios documentos que podem ser analisados por um viés diferente, servindo como 

fonte de conhecimento diferente daquela para o qual se propôs inicialmente.  
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Conclusões 

O diálogo com os pesquisadores em História da Educação tem evocado novas 

reflexões para se pensar o atual modelo de formação docente oferecido com as 

disciplinas referente aos cursos de licenciaturas, entre algumas delas, a Didática, o 

Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino. Esse conjunto de disciplinas, as quais são 

obrigatórias em quase todos os cursos comprometidos com a formação inicial, nos 

obriga, de certo modo, a recorrer à caracterização da prática pedagógica, tal como 

ocorre nas escolas de 1º e 2º graus, de qualquer realidade local, regional e nacional. A 

análise crítica dessa prática pedagógica poderá servir como um ponto de partida para os 

nossos estudos e discussões a serem realizados, também, durante toda a formação, ao 

explorar diferentes redes escolares, seja ela pública (municipal, estadual e federal) ou 

privada (particulares) em contextos socioeconômicos distintos. 

Deste modo, nos foi possível identificar elementos didáticos emancipatórios 

importantes para a formação docente na orientação com uma turma de licenciandos 

durante a disciplina Estágio Supervisionado II nos seguintes pontos: 

 Se levarmos em consideração a importante independência política dos alunos da 

graduação por reagirem de forma a aceitar a ideia da nova proposta didática apresentada 

ao curso de Licenciatura em História; 

 A audácia, de um grupo significativo de alunos, para enfrentar os desafios, 

colocar à prova a criatividade e o modo didático transdisciplinar no fazer 

pedagógico imaginativo (com as mídias, capaz de levantar conhecimentos da 

realidade escolar); 

 Mudanças na postura dos alunos da licenciatura diretamente envolvidos; 

 Melhoria da qualidade da formação como futuro docente, ao assumir de forma 

seria e acadêmica o compromisso das pautas exigidas durante a sua formação: a 

primeira etapa seria submeter todo material a direção e professores das escolas e 

a segunda seria executar a proposta sensibilizando os alunos para perceber o 

valor do patrimônio escolar através de uma visita virtual.  
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Resumo: Embora no ensino articulado da música o diretor de turma (DT) 

da escola especializada de música exerça funções semelhantes ao da escola 

regular, ou seja, desempenha um cargo de coordenação e orientação 

educativas com uma tríplice função: orientação educativa dos alunos; 

relação com os pais e encarregados de educação (pais/EE) dos alunos e 

coordenação da ação educativa dos restantes professores da turma, a sua 

ação reveste-se de maior complexidade na medida em que tem igualmente a 

seu cargo a articulação entre os professores do ensino especializado da 

música e os professores do ensino regular e, por outro lado, pode ser DT de 

estudantes que não são propriamente seus alunos. A presente comunicação, 

a qual faz parte de um estudo mais alargado sobre a direção de turma (cf 

Antunes, Gomes, Martins & Sarmento,. 2012), apresentará dados empíricos 

de testemunhos de DTs de escolas de ensino especializado de música sobre 

as suas perspetivas e experiências como DT no ensino articulado da música, 

no que se refere às duas primeiras dimensões referidas, ou seja, a orientação 

educativa dos alunos e a relação com os pais/EE. A recolha das narrativas, a 

sua interpretação e discussão sociológicas procuram atentar em alguns dos 

principais desafios e confrontos que admitimos estarem no centro do 

exercício da direção de turma nesse contexto específico. 

 

 

Introdução 

Em Portugal, uma das formas de frequentar o ensino da música é através do 

ensino articulado
1
, sendo que esta é uma componente do sistema educativo do ensino 

básico, de ordem opcional, que garante a oportunidade aos alunos nisso interessados, 

em frequentar formação musical e instrumental
2
, havendo, para isso, um sistema 

                                                 
1
 O ensino articulado é ensino público ainda que possa estar protocolado com uma escola de ensino 

especializado da música privada. 
2
 O ensino da música integra três disciplinas: formação musical, classe de conjunto e instrumento. De 

acordo com o protocolo estabelecido, assim a frequência destas disciplinas pode ser feita na escola do 

ensino regular ou na escola especializada de música. Esta formação, ainda que promovida 

maioritariamente por uma escola privada, é de frequência gratuita, cabendo ao Ministério da Educação 

subsidiar o sistema (cf Portaria nº 225/2012, de 30 de Julho). 
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protocolarizado entre escolas do ensino regular e escolas especializadas de música. 

Ainda que as escolas do ensino regular procurem agrupar os alunos do ensino articulado 

em turmas próprias, numa mesma turma pode haver alunos nesse regime e alunos não 

frequentadores do ensino articulado.  

O ensino articulado obriga assim a que a escola de ensino especializado de 

Música (EEM) (academias, escolas, conservatórios, privados ou públicos) e a escola do 

ensino regular se articulem. Para efeitos dessa articulação constitui figura central em 

ambas as escolas, do ensino regular e do ensino da música, o representante da EEM, 

aqui designado como DT2. A nossa opção pela designação de DT2 tem a ver com o fato 

de os alunos que frequentam este sistema se relacionarem também com um DT da 

escola de ensino regular, o qual será designado por nós como DT1. 

A direção de turma, no sistema de ensino português, constitui uma estrutura de 

gestão pedagógica intermédia, no âmbito do ensino básico, 2º e 3ºciclos, e secundário, 

sendo desenvolvida por um professor designado entre o conjunto de professores de uma 

turma. Ao DT cabe um cargo de coordenação e orientação educativas com uma tríplice 

função: orientação educativa dos alunos; relação com os pais/EE dos alunos e 

coordenação da ação educativa dos restantes professores. Embora a legislação atente 

para a identificação de perfis adequados na seleção dos professores a serem chamados a 

exercer este cargo, na prática o mesmo é entregue indiferenciadamente a qualquer 

professor, independentemente do seu tempo de serviço, da posse ou não de formação 

especializada ou de outras variáveis.  

No caso das turmas do ensino articulado, um representante dos professores de 

música, com alguma regularidade DTs da escola de música, passa a fazer parte do 

conselho de turma sedeado na escola do ensino regular, logo, sob a direção do DT do 

ensino regular. Assim sendo, nestes casos, à concentração do exercício de inúmeras 

prerrogativas (cf. Lima, 2011) que cabem a este órgão unipessoal, junta-se ainda uma 

quarta função, já que ambos os DTs têm que assegurar a articulação entre a escola de 

música e a escola do ensino regular, o que complexifica a ação de ambos. Esta quarta 

área de articulação procura responder ao que legalmente estava já contemplado na 

Portaria n.º 691/2009, de 25 de Junho, e que se torna mais claro no enunciado da 

Portaria nº 225/2012, de 30 de Julho, para este tipo de ensino: “Os dois 

estabelecimentos de ensino envolvidos na lecionação dos planos de estudo dos cursos 
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frequentados em regime articulado devem estabelecer os mecanismos necessários para 

efeitos de articulação pedagógica e de avaliação” (artigo 10, alíne 2). 

Na presente comunicação, pretendemos abordar, de forma exploratória, as funções 

do DT no ensino especializado da música em duas vertentes mencionadas: a orientação 

educativa dos alunos e a relação com os pais/EE. Estando este estudo integrado numa 

investigação mais alargada destas duas autoras sobre a direcção de turma no ensino 

articulado da música - ficará para novo estudo parcelar a abordagem à coordenação de 

docentes do ensino da música, com principal enfoque na coordenação entre o DT do 

ensino da música (DT2), o DT (DT1) e os professores do ensino regular.  

 

Nota metodológica na interface entre docência e investigação 

O trabalho empírico para análise das representações dos DTs sobre a sua 

relação/coordenação educativa junto dos alunos e paisEE, baseou-se na realização de 

entrevistas feitas pelos estudantes dos mestrados de ensino a DTs do ensino 

especializado da música por si contatados. O guião de entrevista foi construído 

colaborativamente entre a equipa docente que leciona a UC designada Coordenação 

Educativa e Direção de Turma e os estudantes das diferentes turmas de mestrado em 

ensino. 

Assim, a preparação do mesmo ocorreu em diferentes fases: em primeiro lugar, 

atendendo a que este trabalho foi feito com estudantes de mestrado, a quem cabe iniciar-

se em processos de investigação, foi desenvolvida uma abordagem metodológica sobre 

as entrevistas como estratégia de recolha de dados, focalizando-nos nos seus princípios 

teóricos e técnicos; depois, por grupo, os estudantes selecionaram uma das dimensões 

da ação do DT - orientação educativa dos alunos; coordenação pedagógica dos 

professores, relação com os /EE – e elaboraram um conjunto de questões para a mesma; 

este conjunto de questões foi, posteriormente, sancionado pela turma. Num momento 

seguinte, a equipa docente juntou os resultados das diferentes turmas, selecionou e 

sistematizou as questões, propondo um questionário piloto, o qual foi de novo analisado 

em cada turma para validação do mesmo. No caso da turma de mestrado em ensino da 

música, a este guião final foram acrescentadas questões específicas, tendo em atenção a 

ação singular do DT2 do ensino especializado da música. De acordo com o retorno 
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recebido, resultou o guião final que cada grupo usou na entrevista junto de um DT2 por 

si identificado.  

Em termos de formação para os estudantes de mestrado, para além da reflexão 

sobre os aspetos teóricos em torno da gestão pedagógica intermédia e da componente 

investigativa, o contato direto com um professor diretor de turma permitiu-lhes uma 

aproximação à realidade do quotidiano escolar, o que contribuiu para uma melhor 

articulação entre os saberes teóricos e os saberes práticos dos professores. 

Posteriormente, as entrevistas foram integralmente transcritas e discutidas em grupo e 

em cada turma, à luz de um conjunto de estudos e textos relevantes para as temáticas e 

problemáticas em debate, selecionados e propostos pela equipa docente. 

O momento seguinte da pesquisa, já inteiramente desenvolvido pelos docentes-

autores, consistiu no tratamento do corpus de informação recolhida num total de 27 

entrevistas. Nesta comunicação apenas recorremos ao tratamento da informação de 4 

entrevistas, correspondentes às entrevistas realizadas a DTs2 do ensino especializado da 

música. O tratamento dos dados foi realizado através da técnica de análise de conteúdo, 

seguindo os passos propostos por Maroy (1997); ou seja, depois da transcrição integral 

dos enunciados das respostas, seguiu-se a sua leitura flutuante, a partir da qual se 

construiu uma grelha de análise com a integração das categorias dos enunciados por nós 

construídas, e posterior aferição do conteúdo daquelas e interpretação sociológica final.  

 

Enquadramento legal do DT de ensino especializado da música no ensino 

articulado  

O ensino articulado da música é uma componente do sistema educativo do ensino 

básico, de ordem opcional, que garante aos alunos interessados em frequentar formação 

musical e instrumental, a oportunidade de o fazerem gratuitamente, havendo, para isso, 

um sistema protocolarizado entre escolas do ensino regular e escolas especializadas de 

música. Este sistema de ensino foi criado pela Portaria n.º 691/2009, de 25 de Junho, na 

sequência dos princípios gerais definidos pela Lei de Bases do Sistema Educativo
3
, 

                                                 
3
 Na referida lei, para o caso do ensino básico, indica-se como objetivo, no artigo 7º, alínea c): 

“Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar as atividades manuais e promover a educação 

artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão estética, detetando e estimulando 

aptidões nesse domínio”, enquanto para o ensino secundário, tem por objetivos; “Assegurar o 

desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica e o aprofundamento dos elementos 

fundamentais de uma cultura humanística, artística, científica e técnica que constituam suporte cognitivo 
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nomeadamente no que respeita aos objetivos, prosseguindo também o definido no 

Decreto-Lei nº 344/90, de 2 de novembro. O princípio da gestão flexível do currículo 

está na base deste sistema, potenciando as oportunidades da autonomia das escolas, 

mediante a qual podem optar, na sua oferta formativa, por Cursos Básicos de Dança, 

Música ou Canto Gregoriano. O plano de estudos dos alunos que frequentam estes 

cursos é composto pelo conjunto de disciplinas que integram as áreas disciplinares 

comuns da educação básica, substituindo as disciplinas de Educação Musical e de 

Educação Visual e Tecnológica do regime regular pelas disciplinas da área artística, 

sendo que no Curso Básico de Música, compõem o mesmo a Formação Musical, a 

Classe de Conjunto e o Instrumento. 

As disciplinas da componente artística são lecionadas, obrigatoriamente, por 

professores de uma escola especializada de música, sendo que os alunos as poderão 

frequentar, consoante as condições de proximidade ou de decisão organizativa, ora 

numa ora em duas escolas. Ou seja, estes alunos frequentam o ensino regular numa 

EB2/3, ainda que possam ter que se deslocar a uma escola de ensino especializado de 

música para a realização de uma ou das três disciplinas da componente artística. 

Ainda que as escolas do ensino regular procurem agrupar os alunos do ensino 

articulado em turmas próprias, de forma a facilitar a organização de horários, numa 

mesma turma pode haver alunos nesse regime e alunos não frequentadores do ensino 

articulado. Os professores das disciplinas de música ministradas, ou um seu 

representante designado pelo conselho pedagógico da respetiva escola, devem participar 

nos conselhos de turma que se realizam nas escolas de ensino regular, para efeitos de 

articulação pedagógica e avaliação (ponto 3. Art. 8.º, Portaria n.º 691/2009). Ainda que 

na referida Portaria referida não exista essa atribuição, este professor representante é 

usualmente designado pelas escolas especializadas de música como DT, coincidindo, 

em princípio, com o professor de Formação Musical ou de Classe de Conjunto, uma vez 

que os mesmos trabalham com o grupo total.  

                                                                                                                                               
e metodológico apropriado para o eventual prosseguimento de estudos e para a inserção na vida ativa” 

(artigo 9º, alínea a) e, ainda, “Facultar aos jovens conhecimento necessários à compreensão das 

manifestações estéticas e culturais e possibilitar o aperfeiçoamento da sua expressão artística” (alínea b). 
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Focalizando-nos nos alunos e nos respetivos encarregados de educação, vemos, 

assim, que os mesmos lidam com dois DTs: um da escola do ensino regular e outro da 

escola especializada do ensino da música
4
.  

Nas escolas particulares ou cooperativas de música, depende dos regulamentos 

internos específicos a existência ou não da figura de Diretor de Turma, sendo sempre 

obrigatório, nos casos do ensino articulado, a designação de um professor representante 

para a articulação com a escola de ensino regular. Assim, este, para além das funções de 

orientação educativa dos alunos, de coordenação docente e de mediação com os 

pais/EE, vê acrescida a função de representante dos professores de música no conselho 

de turma sedeado na escola do ensino regular, logo, sob a direção do DT do ensino 

regular.  

 

Os diretores de turma e o contexto organizacional das escolas do ensino 

especializado da música: diversidade, regras não formais e mimetismo  

Quando prevista a figura do DT2 nas escolas de EEM, os critérios de atribuição e 

de seleção dos professores para o seu exercício encontram-se dependentes da direção da 

escola
5
. Porém, a seleção do professor de formação musical está a assumir-se como um 

critério comum; indicador dessa situação é o fato de 3 DTs2, das 4 entrevistadas, serem 

professoras da disciplina mencionada. A opção em causa relaciona-se com a 

possibilidade de este professor ser docente de toda a turma. 

No que se refere às suas funções, segundo as DTs2 entrevistadas, estas são 

semelhantes aos dos DTs1, abarcando uma tripla função, como menciona uma DT2: 

 “o diretor de turma, no meu entender é acima de tudo um mediador, é o elo de 

ligação entre encarregados de educação, escola, alunos, professores; é ele o 

mediador que gere e que está no meio, que tem como responsabilidade a boa 

                                                 
4
 De referir ainda que há escolas de ensino especializado de música públicas, ou seja, os Conservatórios, 

que funcionam com base num modelo de ensino integrado (ensino regular + ensino especializado da 

música), que se regem pelo mesmo regime organizacional das restantes escolas públicas do ensino básico 

e secundário, logo, com a identificação clara de apenas um DT. 
5
 Da nossa interpretação, a partir da informação que recolhemos, quer através das entrevistas, quer através 

de conversas informais com professores do ensino especializado da música, classificamos esta atuação 

naquilo que Lima designa como regras não formais, na medida em que são regras “produzidas no seio da 

organização, são regras estruturadas ou semi-estruturadas que podem tomar forma escrita e que tanto se 

podem orientar para a formulação de procedimento operativos das regras formais, como para áreas de 

intervenção não formalmente regulamentadas ou legalmente consideradas.”. E, ainda, “raramente possam 

estar feridas de ilegalidade” e podem existir “por afirmação de certos objectivos e de certos interesses 

com expressão na organização, podendo seleccionar bases de legitimação como o profissionalismo, a 

autonomia em certo tipo de decisões, a pedagogia” (1992:167-168). 
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relação entre todos, o acompanhamento e a disponibilidade necessária para 

resolver situações sempre que elas aparecem.” (E3). 

 
Admitimos, assim, que as escolas de EEM, por razões que necessitam de ser 

estudadas, adotam figuras de gestão pedagógica intermédia, e atribuem-lhes funções 

semelhantes às das escolas do ensino regular, podendo tal situação consistir num 

fenómeno de mimetismo ou de contaminação (cf. Barroso, 2003)
6
. Também são 

semelhantes ao caso dos DT1 a atribuição de tarefas administrativas a esta figura de 

gestão pedagógica, como podemos conferir no discurso de uma DT2, que se segue: 

“Nós temos que controlar tudo, desde faltas, desde o aproveitamento global 

dos meninos, desde as faltas. Se um aluno faltou porque faltou e se o pai 

tem conhecimento (…) tarefas burocráticas, que é verificar documentos, os 

planos de recuperação, os planos de desenvolvimento os apoios, todos esses 

documentos.” (E3). 

 

Uma das DT2 entrevistadas refere mesmo ser este tipo de tarefas que lhe ocupa 

mais tempo no exercício do cargo: 

“É a organização, talvez a organização do dossiê técnico – pedagógico. (…) 

porque tem que estar sempre tudo em dia, porque estamos sempre 

suscetíveis a uma revisão pelo POPH. E nesse dossiê tem de conter tudo o 

que faz parte da turma, desde planificações trimestrais por disciplina, atas de 

reuniões, relatórios de atividades, avaliações intercalares, registo de faltas, 

identificação dos alunos e professores, como as habilitações, bem, uma 

enormidade de coisas importantes. E em conformidade com isso está a 

interação com os outros professores da turma, do ensino vocacional, para 

que isso tudo esteja em ordem dentro dos respetivos prazos, e para organizar 

isso é preciso perder tempo a organizar isso.” (E4). 

 

Pelos testemunhos apresentados regista-se que o peso do trabalho administrativo 

exigido às DTs2, é desproporcionado; situação muito próxima dos DTs1. Verifica-se, 

assim, haver uma tensão entre as tarefas administrativas e a componente pedagógica, 

uma vez que as DTs2 consideram ser na primeira que “é preciso perder muito tempo a 

organizar isso (documentos vários)” (E4), e que “são alguns documentos que já dão 

muito trabalho” (E3). 

Nos pontos que se seguem damos continuidade à apresentação dos dados 

empíricos, testemunhos de DTs2 de escolas de EEM sobre as suas perspetivas e 

experiências no ensino articulado da música, mas agora no que se refere às duas 

                                                 
6
 Barroso (2003) utiliza esta designação para o caso das políticas educativas desenvolvidas em diferentes 

países; neste exercício exploratório pensamos que a referida designação pode ser aplicada à convergência 

destas duas organizações educativas: a escola do ensino regular e a escola de música. 
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vertentes, anteriormente mencionadas: a relação com os alunos e a relação com pais/EE 

dos alunos. Desse modo, a interpretação e a discussão sociológicas das narrativas das 

DTs2 procuram atentar em alguns dos principais desafios e confrontos que admitimos 

estarem no centro do exercício da direção de turma nesse contexto específico. 

 

Diretores de turma e orientação pedagógica e educativa: integração, ensino e 

cidadania 

Das entrevistas realizadas apuramos que as DTs2 das escolas de EEM 

desenvolvem, no domínio da relação pedagógica, diferentes funções, desde a integração 

dos alunos na escola de música, à promoção da aprendizagem, até à educação para a 

cidadania. Trata-se, assim, de um trabalho que se orienta tanto para funções de 

integração escolar, como para as funções de instrução, ou seja, o ensino da música 

propriamente dito. 

No âmbito da primeira função mencionada, as DTs2 definem-se, no plano do 

discurso, como a figura privilegiada de integração dos alunos neste novo contexto 

organizacional, o da escola de música: 

“concordo principalmente com  a parte da integração dos alunos, porque 

acho que o DT deve estar sempre em contato com os alunos, deve 

preocupar-se em saber das suas dúvidas, preocupações, dificuldades, os 

interesses, e deve acompanhar o desenvolvimento do aluno ao longo do 

ano.”(E4). 
 

A partir destes depoimentos, percebe-se que as DTs2 desenvolvem mecanismos 

através dos quais recebem os alunos na escola de música, de modo a que estes 

conheçam e interiorizem as suas regras e, sobretudo, se sintam aí filiados. Para o 

desenvolvimento da filiação na academia assume especial importância, para uma das 

DTs2 entrevistadas, o seu papel de incentivadoras do estudo da música: 

“a atividade mais importante que destaco é a integração dos alunos no meio 

escolar da academia, motivo-os para a importância do estudo diário do 

instrumento, bem como sensibilizar os pais para a prática do instrumento e 

motivação para o estudo em casa. (…).” (E1). 

 

Em ambos os discursos apresentados encontramos ingredientes do conceito de 

integração utilizado por Durkheim (1991), na medida em que as DTs2 mencionam 

desenvolver uma acção que parece orientada para a criação de uma forte 
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interdependência entre os elementos da escola, bem como para a construção de uma 

consciência comum, voltada para fins comuns. 

Nalgumas situações também assume especial importância a ação das DTs2 junto 

de alunos com dificuldades na aprendizagem do ensino da música, portanto, na 

promoção do sucesso, em termos de ensino: 

“nós temos tarefas em relação, [aos] alunos que têm,  por exemplo, 

dificuldades;é função do Diretor de Turma verificar se são realizados os 

planos de recuperação, se os planos de recuperação estão a surtir efeito ou 

não, dá-los a conhecer ao Encarregado de Educação e monitorizar toda essa 

atividade. Para além dos planos de recuperação temos os planos individuais 

de apoio educativo que é para os alunos que têm dificuldades mas não são 

tão preocupantes e ainda temos os planos de desenvolvimento que são para 

aqueles alunos que demonstram especiais aptidões, por isso, isto já são 

alguns documentos que já dão muito trabalho”. (E3). 

 

Por essas razões é que uma das DTs2 sinaliza diferenças significativas entre o 

papel dos DTs2 e os professores da escola de música: 

“[o DT2 é importante na]  integração e orientação [dos alunos], porque acho 

que a diferença de um DT e de um professor está relacionada com a 

responsabilidade que os alunos veem no DT. Eles veem-nos como o 

responsável e como o orientador. Eles confiam nele para o caminho e 

percurso educativo deles. Eu acho que é essa a diferença de um professor. 

Porque eles no professor não pensam bem que ele está ali para ajudar, na 

maior parte das vezes. Para se preocupar com o futuro deles, com aquilo que 

eles vão aprender. E com o DT eu acho que eles sentem isso. Têm outro… 

Não é respeito, mas têm outra postura perante o DT” (E2). 
 

Uma terceira dimensão sinalizada pelas DTs2 prende-se com a educação para a 

cidadania, atribuindo-lhe discursivamente grande importância na formação dos alunos: 

“E como tive de saber os fundamentos do aparecimento da disciplina da 

Formação Cívica e se ela fosse lecionada como realmente está na lei, esta 

disciplina é importantíssima. Não é à toa que existe em todos os países da 

Europa. Porque no século que vivemos, com a vida atribulada dos pais e 

famílias, com a falta de raízes e de patriotismo, com a falta ou com o 

excesso de tudo (nem sei…com a falta ou com o excesso, nem sei bem), a 

formação cívica é um momento em que os alunos conseguem falar e ter a 

noção do que deveriam ser, do que é estar em sociedade, o que muitas vezes 

era dado através da religião. Por exemplo, nos escuteiros, grupo de jovens, 

aquele tipo ATL[atividades de tempos livres] que havia antigamente. Agora 

isso não existe (…)  poucas crianças participam (nisso).” (E3). 
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Embora a referida área fosse até há bem pouco tempo uma componente do 

currículo da escola do ensino regular, as DTs2 consideram que também a exercem na 

escola de música, não tanto pelo ensino mas mais pela prática, numa espécie de 

currículo oculto
7
: 

“Mas tento fazer com que eles se responsabilizem pelas atitudes que têm uns 

com os outros e com os professores. (Isto) para crescerem, porque isso faz 

parte do processo deles. E aquilo da cidadania, o respeito pelos outros, pela 

educação. Mesmo na escola: (respeito) pelas regras, pelo comportamento. 

Tento fazer isso. Tento…” (E3). 

 
“No entanto eu penso que esta formação cívica e democrática é mantida 

semana a semana e os alunos são acompanhados para não serem só bons 

músicos, bons alunos mas serem pessoas com civismo.”(E1). 
 

Para outra DT2, o fato de a lecionação da educação cívica estar atribuída ao DT1, 

não tem impedido que as DTs2 também se envolvam no seu desenvolvimento, nas suas 

palavras: 

“Nós não temos a disciplina de formação cívica, não somos nós que a 

lecionamos. Nós temos a disciplina de formação cívica mas não somos nós 

que a lecionamos, são os professores do ensino regular.... O feedback que eu 

tenho, e é assim, pela experiência que, (…) pelos conselhos de turma que eu 

participo dos nossos alunos, há uma ótima relação com os professores do 

conselho de turma e então o próprio professor de formação cívica procura 

interagir connosco, com o ensino vocacional. Desde organizar visitas de 

estudo à Casa da Música, desde falar sobre a postura, sobre a forma como 

estar em palco, etc., as regras e isso é educação cívica; ou seja, essa parte 

que faz parte da formação cívica é importante.” (E2). 

 

Não retirando importância a estes contributos, não podemos deixar de mencionar 

que subjacente a estes discursos encontra-se uma conceção de cidadania ora orientada 

para os pares, traduzidas em expressões como “respeito pelos outros”(E3), ora para uma 

dimensão individual de responsabilização na medida em que procuram que os alunos se 

“responsabilizem pelas atitudes que têm uns com os outros e com os professores” (E3), 

ora, ainda, por comportamentos de obediência, uma vez que “Mesmo na escola: pelo 

                                                 
7
 Santomé (1995:201) apresenta a seguinte distinção: “O curriulum explícito ou oficial aparece 

claramente reflectido nas intenções que, de uma maneira directo, indicam quer as normas legais, os 

conteúdos a mínimos obrigatórios ou os programas oficiais (…); O curriculum oculto faz referência a 

todos aqueles conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que se adquirem mediante a participação em 

processos de ensino e aprendizagem e, em geral, em todas as interacções que se dão no dia-a-dia das aulas 

e escolas. Estas aquisições, no entanto, nunca chegam a explicitar-se como metas educativas a conseguir 

de uma forma intencional” (sic). 
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(respeito) pelas regras, pelo comportamento” (E3). Outros eixos substantivos da 

educação para cidadania, como, por exemplo, a participação dos estudantes na tomada 

de decisão sobre a organização e o funcionamento da escola de música, bem como na 

dinâmica em contexto de ensino da música, não são verbalizadas pelas DTs2 

entrevistadas, o que põe em causa a criação de oportunidades de os alunos 

experimentarem o exercício da democracia participativa.  

Por outras palavras, o exercício da cidadania no interior da escola de música 

constitui ainda um desafio (cf. Perrenoud, 2002), sendo na nossa perspetiva relevante 

lembrar que a escola de música tem um papel importante na educação dos seus alunos e, 

nesse sentido, dificilmente poderá furtar-se a proporcionar experiências de democracia 

participativa aos seus alunos. Tal como se refere para a escola do ensino regular, 

organizar uma escola de música “como uma cidade democrática não é um truque de 

magia, mas exige imaginação sociológica e engenharia social, pedagógica e didáctica 

para que a sua concretização seja possível, para que a experiência quotidiana seja 

simultaneamente favorável a uma aprendizagem da cidadania e compatível com as 

outras tarefas” (ibidem:53). 

Em jeito de síntese parcial dos discursos apresentados, sinalizamos o conjunto de 

dimensões que compõe a orientação pedagógica das DTs2, consistindo na integração 

dos alunos na escola de música, na promoção do seu sucesso no ensino da música e, 

ainda, no desenvolvimento de práticas que contribuam para o exercício da cidadania por 

parte dos educandos. 

 

O diretor de turma, o ensino da música e os pais: diversidades e desigualdades 

As formas como a relação entre DTs e pais/EE se tem desenvolvido são diversas, 

o que nos obriga a questionar, de acordo com Silva (2003), se, em termos gerais, não 

estaremos confrontados maioritariamente com uma relação armadilhada; ou seja, será 

que quando falamos da relação escolas-famílias nos estamos a referir a um diálogo 

horizontal, há existência de uma verdadeira parceria, em que cada parte, a seu tempo, 

ouve e faz-se ouvir, ou, em contrapartida, essa relação não estará manietada a partir do 

interior da escola e dos seus suportes regularizadores, no sentido de que os pais sejam 

levados a atuar de acordo com as normas preceituadas, sem oportunidade de introduzir 

novas propostas e dinâmicas na vida escolar dos seus filhos? 
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A análise aos dados das quatro entrevistas sobre a relação do DT2 com os 

pais/EE, permite-nos concluir que as entrevistadas consideram que esta é uma dimensão 

muito importante da sua ação profissional, todas tendo identificado como sua principal 

função, neste âmbito, a de transmissoras de informação ”sobre o desempenho dos seus 

filhos nas disciplinas do ensino vocacional” (E4). Uma das entrevistadas alarga a sua 

reflexão chamando a atenção para a “obrigação de ter, exatamente, uma boa relação 

com os pais e perceber que eles são pais, que têm dúvidas, que muitas vezes não 

percebem as dificuldades que os filhos têm e que os filhos em casa são uma coisa e que 

aqui podem ser outra…” (E3), no sentido do seu direito a serem respeitados nas suas 

circunstâncias e ajudados no reconhecimento do acompanhamento dos seus filhos. 

Três DTs2 respondentes consideram que a sua relação com os pais/EE se 

carateriza pela cordialidade, pelo mútuo respeito, na base do reconhecimento pelo fato 

de as DTs2 estarem “a orientar o percurso escolar dos filhos deles” (E2).  

A música, particularmente a clássica, é uma área específica, cujo capital de 

conhecimento está socialmente distribuído de forma bastante desigual, sendo 

minoritário o grupo de pais/EE que dominam esse saber. Esta é uma das variáveis 

caraterizadoras da heterogeneidade do grupo de pais/EE de alunos de uma turma, a que 

se aliam outras, de ordem cultural diversa. A história do acesso ao ensino da música 

mostra-nos que as crianças oriundas das classes populares só muito recentemente, em 

muitos casos a partir da criação do ensino articulado, têm conseguido realizar essa 

formação. Uma das DTs2 entrevistadas reporta-se à sua experiência em escolas ora do 

meio urbano, em que o ensino da música tem já alguma tradição, ora de um meio misto 

em que só muito recentemente abriu uma escola de música, para nos explicitar as 

diferenças que encontra entre uns e outros pais. Segundo a mesma, 

“Em VV, a forma como eles nos olham, a forma como eles nos tratam é 

totalmente diferente. Eles ainda olham um bocado como no tempo do 

Salazar, em que o professor ainda é uma entidade importante, ainda é 

alguém que vai ensinar alguma coisa, enquanto aqui na cidade não é assim. 

Aqui (o professor) é mais um, mais um a querer dar más notas.” (E2) 
 

Realçando a diferença de representações existente, alia-se, segundo a mesma DT2, 

a humildade que “os EE que sejam culturalmente menos habilitados”(E2) manifestam 

face ao conhecimento musical que sabem possuir os professores. 
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O saber especializado que possuem é identificado pelas DTs2 como um fator de 

distanciamento e de afirmação científica face aos pais-professores - “na minha direção 

de turma há alguns PEE’s professores mas que não estão por dentro do que é a música 

e, portanto, respeitam e consideram tudo o que lhes é dito.” (E1) – garantindo-lhes, 

assim, um espaço de poder de intervenção forte junto dos pais, respeitando, segundo 

afirmam de forma consensual, a diversidade cultural existente e adequando a sua atitude 

relacional a cada um. Ou seja, sabendo nós a heterogeneidade de culturas existente, 

estando já devidamente estudada a proximidade da cultura dos professores com os 

grupos sociais pertencentes a uma classe média (Silva:2003) possuidora de habilitações 

escolares elevadas e, no campo da música clássica, tendencialmente mais atentos, 

questionam-se as oportunidades das classes populares para a efetividade de uma escolha 

sustentada em elementos adequados. 

Estas DTs2 servem-se de diversas estratégias para conseguirem entrar em 

comunicação com os pais, seja por telefone, por correio, diretamente ou por caderneta 

escolar. Realça uma das entrevistadas que “Já escrevi muitos recados na caderneta a dizer 

que os alunos se estão a portar magnificamente bem e isto é importante.” (E3), dando 

assim, a este instrumento mediador, um uso motivador e estimulante aos pais/EE para o 

acompanhamento dos filhos. 

Revelando representações contraditórias sobre os alunos, ora considerando umas que 

os mesmos “não são bons mediadores, nem têm obrigação de o ser, porque não têm 

maturidade” (E3) ou que “alunos que distorcem a informação que lhes é transmitida”, 

(E4), ora considerando outra que “Alguns alunos fazem com que os pais venham à 

escola” (E2), as DTs2 reportam situações que se enquadram na tipologia do papel das 

crianças nas práticas de relação família-escola, de Edwards et al. (2000). Segundo estas 

sociólogas da educação, as crianças podem ser 1) promotoras da relação; 2) promotoras 

da não relação; 3) passivas face à relação; 4) tão passivas à relação quanto os pais e os 

professores. O discurso negativista destas DTs2 sobre os alunos, revelando uma imagem 

tendencialmente negativa da sua competência e maturidade, enquadra-se sobretudo nos 

níveis dois e três da referida tipologia. No entanto, não é apontada nenhuma situação 

enquadrável no nível quatro, já que, para além de manifestarem o seu empenhamento 

profissional, afirmam também o acompanhamento cuidado que os pais/EE fazem da 
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aprendizagem musical dos seus filhos, sobretudo quando se trata de os mesmos fazerem 

apresentações públicas em recitais. 

A representação que as DTs2 possuem sobre as possibilidades de os pais/EE 

intervirem, darem sugestões, terem iniciativas face ao processo de aprendizagem na 

escola dos seus filhos, é bastante frágil: se uma diz que na sua hora de atendimento ouve 

o que os pais têm para lhe dizer (E1), outra defende que os pais intervêm através dos seus 

representantes de conselho de turma, transmitindo neste órgão “as informações dos outros 

encarregados de educação e ouvem as opiniões do conselho de turma em relação à turma e 

esclarecem” (E3); a terceira (E2) só se refere à pertinência do tratamento individualizado 

dos casos e a última (E4) confessa não ter reflexão sobre o assunto.  

As DTs2 entrevistadas reconhecem que há, da parte dos pais, uma pressão muito 

grande sobre os resultados escolares, particularmente nas disciplinas do ensino regular. O 

ensino da música é entendido por muitos pais, no dizer de E4, como um hobby: “chegam a 

tirar os instrumentos aos filhos se não melhorarem as notas no ensino regular” (E4). Em 

contrapartida, a E1 refere que “a preocupação e interesse dos pais foi aumentando 

gradualmente na escola de ensino regular e na academia”. A consciencialização dos pais 

face ao esforço e pressão que constitui o ensino articulado para os seus filhos (duas 

escolas, mais disciplinas, mais professores, aumento significativo do tempo de estudo), 

leva “os pais a verificarem que eles precisam de acompanhamento e têm também 

expetativas para que eles possam melhorar cada vez mais”. É consensual para estas 

DTs2 o aumento de competitividade entre alunos e entre pais, enfatizado, nesta área, 

pelo teor das apresentações públicas dos seus filhos. 

 

Considerações finais 

A presente comunicação baseia-se na análise das representações de quatro DTs2 

de escolas de ensino especializado de música, enquanto orientadoras educativas dos 

alunos e na relação que estabelecem com os pais/EE.  

Em termos gerais, realça-se a complexidade da ação das DTs2 pela 

particularidade de terem que partilhar a direção de turma dos alunos do ensino 

articulado com a diretora de turma dos mesmos enquanto alunos do ensino regular. 

Olhando pelo prisma dos alunos, estes têm que atender às regras de cada uma das 
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escolas e à orientação de cada uma das DTs, o que, em termos ideais, implicará uma 

ação consistentemente articulada entre as duas DTs.  

Das narrativas das DTs2 decorre uma absoluta centralidade da sua atenção nos 

alunos enquanto estudantes de música, referindo-se exclusivamente aos mesmos 

enquanto alunos do ensino regular no que se refere à distinção de importância que os 

mesmos e os seus pais/EE atribuem às disciplinas da área da música e da área geral; ou 

seja, os seus testemunhos indiciam uma sobrevalorização pela preocupação na área 

musical, a nível da integração dos mesmos na escola de música e na promoção do 

sucesso educativo nesta componente, e omissão de preocupação pelas outras áreas.  

A par disto, é manifesta a sua consciência sobre os contributos que, enquanto 

DTs2, podem ter no contributo para o exercício da cidadania por parte dos educandos. 

Ainda que a educação para a cidadania esteja associada ao currículo da escola regular, 

as DTs2 reconhecem esta como uma área de formação transversal, afirmando que a 

aprendizagem e prática musical, pelas questões culturais que envolve bem como pelo 

tipo de trabalho em grupo e apresentações sociais, constitui um cenário muito adequado 

para a promoção de práticas de cidadania. Porém, um papel mais ativo dos alunos na 

organização e funcionamento da escola de música e na dinâmica das aulas não é 

valorizado nos discursos das DTs entrevistadas. 

Face à relação com os pais/EE, as DTs2 atribuem-se um papel muito importante, 

quer como informadoras, quer mesmo como formadoras parentais para o 

acompanhamento de filhos estudantes de música. A música clássica, a qual constitui a 

base de formação musical no ensino articulado, é uma área específica, cujo capital de 

conhecimento, como dizíamos atrás, está socialmente distribuído de forma bastante 

desigual, sendo minoritário o grupo de pais que dominam esse saber, o que se distingue 

das disciplinas do corpo comum, já que todos os pais/EE frequentaram o ensino básico, 

tendo, portanto, referenciais sobre as mesmas. Esta diferença pode ser utilizada pelas 

DTs2 como instrumento de afirmação e de distanciamento face aos pais ou, como nos 

diz uma das DT2, ser motivo para justificar a mobilização dos pais/EE no sentido da 

construção da consciência da importância do incentivo que os mesmos podem dar ao 

estudo dos seus filhos.  

As narrativas das DTs2 evidenciam que distinguem, em geral, dois grupos de 

pais/EE: um, de meios mais populares, com menor conhecimento musical que, por isso 
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mesmo, valorizam o saber especializado dos professores de música e procuram 

corresponder ao que lhes é solicitado; outro, integrado em grupos sociais tipificados 

como classe média, com alguma formação musical, que entendem a importância da 

formação musical para os seus filhos mas que entendem a mesma como um hobby, a 

considerar de menor importância do que as disciplinas da componente geral. Esta 

diversidade de situações é entendida pelas mesmas como um desafio no sentido de 

conseguirem de todos uma compreensão efetiva da relevância da formação musical e da 

igualdade de reconhecimento de todas as disciplinas, o que terá repercussões também na 

valorização dos professores de música como profissionais da educação. 

Exploradas estas duas vertentes da ação dos DTs2 do ensino especializado da 

música do âmbito do ensino regular, uma terceira dimensão merece reflexão 

aprofundada: a coordenação e o trabalho colaborativo entre a escola de ensino regular e 

a escola de ensino da música, através dos seus representantes, os DTs de ambas as 

escolas. Parece-nos fundamental esta análise porque é nessa dimensão que dilemas e 

tensões emergem, constituindo um desafio para o conjunto de atores escolares 

envolvidos, de modo a não sujeitar alunos e pais/EE a sobreposições e a contradições. 

Dada a importância que atribuímos a esta questão procuraremos abordá-la em trabalhos 

futuros. 
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RESUMO: O presente estudo parte de uma reflexão sobre a problemática da sobredotação 

e a falta de consenso na sua definição entre os vários autores. Uma escola inclusiva não só 

prevê a promoção de práticas educativas que visem a igualdade de oportunidades, como 

também o recurso a estratégias adequadas às necessidades de todos os alunos, incluindo os 

sobredotados. Esta investigação procurou descrever as perceções e os conhecimentos dos 

professores acerca da sobredotação e aferir das medidas educativas implementadas. Como 

instrumento de investigação foi elaborado um questionário, o qual foi respondido por 42 

professores, em exercício em escolas moçambicanas. A par de uma análise quantitativa, foi 

realizada uma entrevista a 10 professores, diferenciados relativamente à (in)formação na 

área da sobredotação e contacto com alunos sobredotados. Da análise dos dados obtidos 

conclui-se que os professores que beneficiaram de formação específica e do contacto com 

alunos sobredotados mostram maior domínio e consistência na descrição do aluno 

sobredotado e maior preparação na definição de medidas educativas. Todavia, a maioria 

dos participantes desconhece as técnicas usadas na identificação e no acompanhamento do 

aluno sobredotado. Discutem-se os resultados e apresentam-se algumas sugestões para a 

formação inicial e contínua de professores. 

 

 

Introdução 

No quadro de uma escola inclusiva, uma atenção às crianças com capacidades 

superiores, mormente designadas por sobredotadas e talentosas, aparece cada vez mais 

reclamada pelos pais e sociedade. Quem são estes alunos e como se caraterizam? 

Existem vários conceitos de sobredotação concebidos por diferentes autores e agrupados 

em diversas teorias, modelos ou paradigmas. Uns mais conservadores e outros liberais 

na conceção do conceito da sobredotação.  

Nos EUA, onde a investigação sobre essa temática é mais acentuada, um grande 

número de Estados aceita a definição proposta por Marland (1972), citado por Bastos 

(2009) e segundo a qual são consideradas sobredotadas as crianças que apresentam bons 

resultados ou elevado potencial em qualquer uma das seguintes áreas: capacidade 

intelectual geral; aptidão académica específica; pensamento criativo e produtivo; 

capacidade de liderança; capacidades visuais e artísticas e capacidade psicomotora (que 

mais tarde foi retirada desta definição). Durante muitos anos prevaleceu a tendência 

para associar a sobredotação a quocientes de inteligência elevados (QI >130). 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

3112



Atualmente consideram-se outras variáveis como competências sociais e outras 

dimensões mais relacionadas com a personalidade (Pocinho, 2008). O consenso é em 

torno de uma definição que não se limite ao fator g e ao desempenho académico. 

Justifica-se uma referência à teoria Successful Intelligence de Robert Sternberg, citado 

por Pocinho (2008), que preconiza três tipos de pensamento: analítico, prático e 

criativo. Os perfis de sobredotação evidenciam funcionamentos otimizados num ou 

mais componentes. 

A criatividade associada ao conceito de sobredotação deriva dos estudos de 

Torrence (1975) revistos por Rodrigues (2010) e que caraterizam as crianças 

sobredotadas: reagem positivamente a contextos não familiares, persistem na exploração 

de novos estímulos, mostram curiosidade e prazer em tarefas de investigação, 

questionam com frequência, revelam originalidade e imaginação, independência e 

individualidade, preferência por ideias complexas e ocupam o tempo de forma 

produtiva. Níveis elevados de desempenho, perseverança e níveis superiores de 

criatividade são apontados por Renzulli (1998) citado por Rodrigues (2010). 

No Brasil, segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (Ministério da Educação, 2001), citadas por Carvalho e Maiato (2010:106), 

consideram-se “Portadores de altas habilidades / superdotados são os educandos que 

apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes 

aspetos, isolados ou combinados: capacidade intelectual superior, aptidão académica 

específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial 

para as artes e capacidade psicomotora”.  

A definição de Winner (1998), subscrita por Ourofino (2005:33) refere que, “o 

indivíduo superdotado é uma pessoa em desenvolvimento que apresenta um 

desempenho superior à média em uma ou mais áreas, comparados à população geral da 

mesma faixa etária”. Aspesi (2003) referido por Sakaguti e Bolsanello (2012) acrescenta 

que a natureza da sobredotação é complexa e envolve sistemas biológicos, psicológicos, 

intelectuais, emocionais, sociais, históricos e culturais. Assim sendo, importa 

reconhecer que o contexto familiar e também o contexto escolar podem contribuir de 

forma decisiva para o desenvolvimento das altas habilidades / sobredotação.  
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Como enfatiza Virgolim (2005; 2012), os portadores de altas habilidades são um 

grupo bastante heterogéneo, com características diferentes e habilidades diversificadas; 

diferem uns dos outros pelos seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de 

motivação e de autoconceito, características de personalidade, e, principalmente, pelas 

suas necessidades educacionais de apoio. Não podem os autores e os professores 

defenderem, por isso, medidas educativas generalizadas para todos os alunos com 

capacidades elevadas e talentosas. 

Carvalho e Maiato (2010) salientam que as bases biológicas da sobredotação não 

são os únicos elementos a serem considerados no desenvolvimento do comportamento 

de sobredotação. Ainda que os sistemas neurais sejam responsáveis pelo 

comportamento motivado e pelas emoções, a interação ambiental exerce um papel 

relevante no desenvolvimento do sujeito portador de altas habilidades. A este propósito, 

Freitas, Romanowski e Costa (2012) consideram que a diversidade no seu conceito 

plural, multidimensional e complexo, implica a valorização e o respeito pelas diferenças 

individuais. Por sua vez, tais diferenças constituem uma característica que não deve ser 

superada, mas integralmente reconhecida na sua composição biológica, cultural, social, 

política e humana. 

  

Importância do professor na identificação e acompanhamento 

Existe uma grande diversidade de alunos e domínios de sobredotação. Os autores 

recomendam a aplicação de múltiplos critérios para a concretização da identificação dos 

sobredotados e que esta identificação deve ser feita em passos sequenciais ao longo do 

tempo. Pretende-se, assim, evitar a sinalização de alunos que não têm caraterísticas de 

sobredotação ou não identificar um aluno e respetivo apoio quando este o merecia 

efetivamente (falsos negativos e falsos positivos).  

A identificação de alunos sobredotados constitui um processo contínuo. Implica, 

numa primeira fase, a sinalização; segue-se a avaliação propriamente dita (Antunes & 

Almeida, 2010). A heterogeneidade de características dentro do grupo de indivíduos 

sobredotados é hoje reconhecida (Bastos, 2009), assim como a inexistência de um traço 

único que, por si só, explique ou caracterize a sobredotação (Castelló & Genovard, 

1999; Oliveira, 2007; Robinson & Clinkenbeard, 1998).  
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Para Sternberg (1993), mencionado por Ponte e Baptista (2012), a sobredotação é 

resultado da interação entre fatores distintos: o desempenho excecional numa ou várias 

dimensões de atuação humana; as caraterísticas singulares do sujeito; e a produtividade 

elevada do sujeito ou o potencial. De acordo com Almeida (1996), a sobredotação 

necessita de outras caraterísticas pessoais que não estritamente intelectuais. Refere 

ainda os contextos escolares e familiares favoráveis e apresenta quatro dimensões: 

cognitivas, aprendizagem / rendimento, motivação e personalidade. 

Segundo Winner (1996) e Canavarro (2011), algumas das características dos 

sobredotados são ao nível do desenvolvimento físico; aquisição precoce da linguagem; 

curiosidade intelectual; rápida aquisição de conhecimentos; e ritmo próprio de trabalho.  

Apesar do consenso quanto à sua necessidade, o processo de identificação é 

bastante complexo. De acordo com Renzulli (1975), referido por Oliveira (2007), a 

sobredotação ocorre em certas pessoas, em determinadas circunstâncias e em momentos 

particulares. Por exemplo, nem todos os indivíduos identificados como sobredotados 

têm desempenhos de alto nível em todos os momentos. Neste contexto os autores 

recomendam formação para os professores sobre a problemática da sobredotação, no 

concernente aos instrumentos, métodos e técnicas usadas para a identificação deste 

grupo de alunos. 

O estado da arte no que respeita à sinalização, atualmente, pode incluir os 

seguintes procedimentos: provas psicológicas estandardizadas; provas académicas de 

incidência curricular; escalas para pais e professores; redação de ensaios breves; 

inventários de criatividade; entrevistas individuais; escalas de autoavaliação; guias de 

observação da realização; relatos sobre “histórias de aprendizagem” e sobre o passado / 

presente escolar (e.g. classificações académicas, formas de trabalhar). As medidas mais 

subjetivas incluem questionários, inventários e informações dos pais e professores, a 

nomeação por parte dos pares, as autoavaliações e os inventários biográficos. Testes 

psicométricos de inteligência e aptidões, testes de criatividade, classificações escolares e 

testes de rendimento constituem as provas mais objetivas e formais. Os métodos mistos 

englobam meios como a observação direta dos comportamentos e atitudes, a análise de 

textos e outros produtos, o registo do discurso interno (thinking aloud) e a classificação 

em concursos artísticos e científicos (Clark, 1992; Oliveira, 2007). 
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Neste âmbito, o papel dos professores ganha particular relevo. Por um lado, 

podem oferecer informações relevantes sobre diversas áreas da aprendizagem e 

desempenho dos alunos. Por outro lado, importa assegurar a cooperação dos professores 

na planificação e implementação de eventuais medidas de apoio. Os professores 

possuem informação que não é disponibilizada a outros agentes e fazem uso dela para 

participar na prevenção de maus hábitos de estudo, problemas de comportamento social 

e de autoestima, desmotivação, sub-rendimento e desinteresse pela escola junto dos 

alunos sobredotados. Antunes e Almeida (2012) sublinham o papel crucial que os 

professores podem desempenhar na criação de ambientes educativos, desafiadores e 

interessantes, promovendo a competência nos domínios da ciência e da tecnologia. 

As sinalizações efetuadas pelos professores são um dos meios mais utilizados 

quando se trata de selecionar alunos para programas especiais para sobredotação 

(Hallahan & Kaufman, 1982; Hewston e col., 2005; Oliveira, 2007). Poder-se-á dizer 

que o Professor tem facilidade em avaliar as habilidades dos alunos nos seus múltiplos 

aspetos; estará inclusive apto para fazer a identificação e atendimento precoce deste 

grupo de alunos. Todavia, não existe consenso em torno das sinalizações dos 

professores, apesar de ser um dos métodos mais utilizados (Bastos, 2009). 

O tipo de acompanhamento que o professor deverá selecionar encontra-se previsto 

nas medidas educativas de apoio aos alunos sobredotados: (i) aceleração escolar, (ii) 

programas de enriquecimento e (iii) agrupamento dos alunos com tais caraterísticas. 

Para Correia (2008) estas respostas educativas são complementares por forma a cobrir 

as diversas áreas da sobredotação e os aspetos desenvolvimentais. São também 

sugeridas adaptações curriculares, educação especial entre outras estratégias. Aceita-se 

a opção de não privilegiar nenhum dos métodos, em detrimento de uma combinação de 

programas para conseguir satisfazer as variadas necessidades dos alunos sobredotados 

num mesmo grupo. A propósito das múltiplas necessidades, Mascarenhas e Barca 

(2012) defendem que os estudantes sobredotados devem ser assistidos sistematicamente 

no plano educacional, pessoal e social; pois podem apresentar problemas de adaptação, 

decorrentes do não atendimento. 

À luz do paradigma da educação inclusiva todos gozam os seus direitos sem 

discriminação de qualquer natureza. No entanto, a ênfase no défice e o modelo médico 

dirigem a atenção para os alunos portadores de deficiência, esquecendo os alunos com 
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altas habilidades. Opinião partilhada por Carvalho e Maiato (2010), que afirmam os 

indivíduos excecionalmente dotados tendem a não receber a atenção necessária para o 

desenvolvimento de suas habilidades. Para estes autores, as políticas de inclusão que 

buscam o atendimento de portadores de necessidades especiais estão fortemente 

centradas nas necessidades daqueles que apresentam deficiências. Acresce o facto de 

que atender às especificidades dos portadores de altas habilidades é bastante complexo, 

uma vez que as escolas e professores podem não estar preparados para colocar em 

prática a legislação existente. Consabidamente, não existe uma única formula que possa 

ser usada com eficácia para todos os sobredotados, devido à grande variedade de 

talentos que estes alunos podem apresentar. Para tal é indispensável a formação de 

professores e outros diversos técnicos ligados a educação. Como afirma Bento (1997), 

mencionado por Canavarro (2011:44), “os professores necessitam de uma formação que 

os capacite para reconhecer os problemas, insuficiências e distúrbios apontados e a 

desencadear medidas para os abordar”. Mas não bastam conhecimentos, é necessário 

uma atitude de empatia e responsabilidade dos professores para com os alunos. Isso, 

pode permitir ao professor saber lidar com a heterogeneidade das características que os 

alunos sobredotados apresentam.  

A identificação dos alunos sobredotados, particularmente à entrada para as 

instituições formais de socialização e aprendizagem, tem sido defendida por razões 

diversas (Birch, 1984; Schwartz, 1994). A justificação mais consensual, na opinião de 

Oliveira (2007), prende-se com a necessidade de definir medidas educativas específicas. 

De entre vários agentes mencionados como entidades responsáveis pela identificação, o 

professor é um dos mais indicados, dada a frequência do contacto com alunos de 

diversas naturezas.  

George (1997) referido por Antunes e Almeida (2010), aponta também o recurso a 

outras fontes (grupo de pares, pais, e próprios alunos) e procedimentos: grelhas de 

observação e escalas, aplicação de testes de criatividade, produções em ambientes 

criativos. 

Segundo Guenther (2011), para dar respostas às inúmeras manifestações de 

sobredotação, os intervenientes devem atender às crianças dotadas, talentosas segundo 

as suas necessidades, desenhando e aplicando projetos educacionais na escola. No 

entanto, o autor repara que, na prática escolar, crianças mais capazes, dotadas e 
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talentosas, nada recebem, além do que é provido aos alunos médios. Perfilha do mesmo 

ponto de vista Valle (2001), para quem as crianças sobredotadas não estão a receber a 

atenção devida, considerando mesmo que passam despercebidas pela legislação e 

sistema educativo. 

No quadro de uma educação inclusiva, a escola deve ser um espaço onde todos os 

alunos possam beneficiar dos serviços apropriados (Miranda & Almeida, 2012). Assim 

sendo, o aluno sobredotado representa uma manifestação dentro do contínuo das 

necessidades educativas especiais. Logo, deve o sistema educativo organizar-se para 

promover um conjunto de respostas apropriadas às suas capacidades, interesses e ritmos 

de aprendizagem. 

O Sistema Nacional Moçambicano não está alheio à política da educação 

inclusiva. No artigo 29º da Lei 6/92 lê-se: “O Ensino Especial consiste na educação de 

crianças e jovens com deficiências físicas, sensoriais ou de difícil enquadramento 

escolar e realiza-se de princípio através de classes especiais dentro das escolas 

regulares. E tem como objetivo proporcionar uma formação que permita a integração 

destas crianças e jovens na sociedade e na vida laboral”. Neste domínio em particular, o 

governo reconhece a educação como um processo que respeita a diversidade e as 

diferentes necessidades, habilidades, caraterísticas e expectativas dos alunos e 

comunidades, procurando diminuir todas as formas de discriminação.  

Não obstante este esforço, a experiência mostra que nas escolas há uma maior 

preocupação e sensibilidade para com as crianças portadoras de deficiências e 

dificuldades da aprendizagem, com desfavorecimento pelos alunos com altas 

habilidades. Comungamos, pois, com Virgolim (2012:95), que afirma “fala-se muito 

das necessidades especiais dos alunos com deficiência, mas constantemente o aluno 

com altas habilidades é esquecido nos discursos político-pedagógicos, seja dentro da 

escola, seja fora dela, na comunidade”. A educação de alunos sobredotados não se trata 

de uma questão elitista. Seria tão injusto tratar de forma distinta aqueles que são iguais, 

como tratar da mesma forma os que são diferentes (Tourón & Reyere, 2000). 

Interessa sublinhar que têm surgido vários modelos e teorias para educação de 

alunos sobredotados. A um ritmo interessante são apresentados diferentes métodos de 

instrução e materiais, todos eles reclamando para si a melhor resposta para estes alunos. 

Assim, para a tomada de decisão os professores devem conhecer os componentes 
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essenciais de um programa educativo efetivo para estes alunos: (i) avaliação das 

necessidades; (ii) definição da população; (iii) identificação de procedimentos; (iv) 

definição de objetivos; (v) organização/estruturação do programa; (vi) seleção e treino 

de profissionais; (vii) desenvolvimento curricular e (viii) avaliação do programa 

(Borland, 1989; Callahan & Caldwell, 1986, Cox, Daniel, & Boston, 1985; Daniel & 

Cox, 1988; Eby & Smutny, 1990, Gardner, 1983; Sternberg, 1985; Renzulli, 1975).  

Concretamente em matéria de desenvolvimento curricular, The Association for the 

Gifted salienta que um currículo eficaz inclui objetivos sequenciais e substantivos, 

baseados nas necessidades da população-alvo. O sistema escolar deve avaliar os 

programas e considerá-los ou não suficientemente rigorosos, desafiadores e coerentes. 

Um currículo adequado promove o sucesso educativo e torna os alunos conhecedores, 

capazes de pensar criticamente (VanTassel-Baska, Feldhusen, Seeley, Wheatley, 

Silverman & Foster, 1988). Para alunos sobredotados, as diferenciações curriculares 

devem ocorrer em três níveis; processo, conteúdo e produto (Maker, 1982). 

 

Método 

Objetivos e questões 

Este estudo tem como objetivo central descrever as perceções e conhecimentos/ 

competências que os professores apresentam na área de sobredotação e o tipo de 

respostas educativas que propõem para esses alunos. Para tornar possível o estudo foi 

operacionalizou-se o objetivo geral em objetivos específicos: (i) Descrever o nível ou 

grau de conhecimento que os professores possuem na área da sobredotação / altas 

habilidades; (ii) Auscultar as opiniões dos professores sobre caraterísticas, qualidades e 

problemas que reconhecem nos alunos sobredotados / altas habilidades; (iii) Analisar as 

capacidades dos professores sobre o processo de identificação e apoio educativo / 

medidas educativas aos alunos sobredotados / altas habilidades; (iv) Propor algumas 

técnicas e estratégias básicas para o processo de identificação e acompanhamento de 

crianças sobredotadas no Ensino Básico do Sistema Nacional de Educação de 

Moçambique. 

Enunciaremos, de seguida, as questões que nortearam a investigação. As questões 

ficaram reunidas nos questionários aplicados aos professores e visavam aferir os seus 

conhecimentos acerca da sobredotação e recolher a opinião relativamente aos apoios a 
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prestar na escola aos alunos com altas capacidades e talentos: Questão 1. Qual é o grau 

ou nível de conhecimento que os professores possuem na área da sobredotação?; 

Questão 2. Quais são as caraterísticas e problemas que os professores reconhecem nos 

alunos sobredotados?; Questão 3. O que os professores sabem do processo de 

identificação e apoio educativo a dar alunos sobredotados / altas habilidades? 

 

Amostra  

Os participantes no nosso estudo (n=42) são marcadamente do sexo masculino 

(59,5%), com idades que oscilam entre os 21 anos e 54 anos (M = 32,9; DP = 7,19). A 

moda situa-se nos 28 anos (6 professores). Relativamente às habilidades literárias, a 

maioria dos professores possui a 12ª Classe (73,8%.). Na totalidade da amostra, as 

habilitações oscilam entre a 10ª Classe (com 4 sujeitos) e a licenciatura. O tempo de 

serviço varia entre 1 ano (1 sujeito) e 27 anos (2 participantes), sendo que 5 anos é o 

mais frequente. No que respeita à área disciplinar, 52,4% lecionam todas as matérias ou 

disciplinas. Estão representados diferentes níveis de ensino: 1ª Classe (1 professor); 2ª e 

a 5ª classe (5 participantes cada); 6ª Classe (8 professores); e 7ª Classe (13 professores).  

No estudo qualitativo participaram dez professores, dos quais cinco afirmaram 

possuir formação e ter contactado com alunos sobredotados, contrariamente aos 

restantes. Do grupo de professores com formação (dois do sexo feminino e três do sexo 

masculino), o nível de escolaridade varia entre a 10ª Classe e o Bacharelato e lecionam 

no 2º e 3º ciclos. O tempo de serviço varia entre cinco e vinte e quatro anos de serviço e 

apenas três professores mencionaram ter experiência em educação especial. O grupo de 

professores sem formação é constituído por três participantes do sexo masculino e dois 

do sexo feminino. A 12ª Classe é a habilitação literária de todos, sendo que dois 

lecionam no 1º ciclo, um no 2º ciclo e dois no 3º ciclo. Verifica-se que três professores 

estão a iniciar a carreira, os restantes têm 12 e 27 anos de serviço, respetivamente. 

Apenas uma professora assinalou ter experiência em educação especial. 

 

Instrumento 

O “Questionário das Opiniões dos professores” contém uma introdução com o 

propósito da pesquisa e um apelo à colaboração. As primeiras questões são relativas a 

dados sociobiográficos: género, idade, habilitações literárias, classe/áreas lecionadas, 
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anos de prática e experiência em educação especial. É constituído por onze questões, 

que variam quanto à tipologia: fechadas, abertas e mistas.  

 

Procedimentos 

Para a definição das questões a colocar aos professores da nossa amostra, 

entendemos consultar alguns estudos similares. Destaque para o estudo de Almeida e 

Nogueira (1988), apontado como o 1º estudo em Portugal nesta área, os estudos de 

Almeida e colaboradores (2000) e, finalmente, o estudo de Miranda e Almeida (2003). 

O instrumento original tinha nove questões (Almeida & Nogueira, 1988). Mediante 

autorização, foram introduzidas adaptações nos itens 4 e 5 e acrescentadas duas 

questões, com o objetivo de adequar o instrumento ao contexto local decorreu a 

investigação. De seguida, contactamos a escola e expusemos os objetivos do estudo. 

Obtidos os consentimentos, distribuímos os questionários aos participantes. Foram 

identificados dez participantes para o estudo qualitativo. 

Após a recolha dos questionários, procedemos ao tratamento do conteúdo das 

respostas que foram agrupadas em três dimensões: (i) conhecimento dos professores na 

área da sobredotação (perguntas:1, 2 e 3); (ii) caraterísticas que reconhecem nos alunos 

sobredotados (perguntas: 4, 5 e 6); e (iii) procedimentos para identificação e apoio 

educativo (perguntas 7, 8, 9, 10 e 11).  

 

Resultados 

Na Tabela 1 apresentamos os resultados, através de taxas de frequência das 

respostas dos professores às questões formuladas. 
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Tabela 1. Resultado em função do ciclo de escolaridade 

Ciclos 
Pergunta: 1 

Sem resposta Não Sim  
 

   

1º 0=0% 6=14,3% 0=0%     

2º 3=7,1% 10=23,8% 2=4,8%     

3º 2=4,8% 14=33,3% 5=11,9%     

Total 5=11,9% 30=71,4% 7=16,7%     

        

Pergunta: 2 Sem resposta Não Sim Total    

1º 0=0% 5=11,9% 1=2,4% 6=14,3%    

2º 2=4,8% 5=11,9% 8=19% 15=35,7%    

3º 1=2,4% 8=19% 12=28,6% 21=50%    

Total 3=7,1% 18=42,9% 21=50% 42=100%    

        

Pergunta: 3 Sim Não Não sei Total    

1º 5=11,9% 1=2,4% 0=0% 6=14,3%    

2º 11=26,2% 3=7,1% 1=2,4% 15=35,7%    

3º 20=47,6% 0=0% 1=2,4% 21=50%    

Total 36=85,7% 4=9,5% 2=2,8% 42=100%    

        

Pergunta: 4 Habilidade 

Intelectual 

Talento Académico Pensamento 

criativo  

Criativ. Outras Não sei  

1º 2=4,8% 2=4,8% 0=0% 0=0% 1=2,4% 1=2,4%  

2º 5=11,9% 2=4,8% 3=7,1% 3=7,1% 1=2,4% 1=2,4%  

3º 4=9,5% 15=35,7% 0=0% 0=0% 2=2,8% 0=0%  

Total 11=26,2% 19=45,2% 3=7,1% 3=7,1% 4=9,6% 2=4,8%  

        
Pergunta: 5 Sem resposta Sim Não Total    

1º 0=0% 2=4,8% 4=9,5% 6=14,3%    

2º 0=0% 10=23,8% 5=11,9% 15=35,7%    

3º 1=2,4% 15=35,7% 5=11,9% 21=50%    

Total 1=2,4% 27=64,3% 14=33,3% 42=100%    

        

Pergunta: 6 Sem resposta Sim  Não Total    

1º 0=0% 2=4,8% 4=9,5% 6=14,3%    

2º 0=0% 10=23,8% 5=11,9% 15=35,7%    

3º 1=2,4% 15=35,7% 5=11,9% 21=50%    

Total 1=2,4% 27=64,3% 14=33,3% 42=100%    

        

Pergunta: 7 

 

Aceleração escolar Adaptações 

curriculares 

Ensino especial Incentivo  Sem opinião   

1º 0=0% 2=4,8% 1=2,4% 3=7,1% 0=0%   

2º 2=4,8% 6=14,3% 1=2,4% 5=11,9% 1=2,4%   

3º 2=4,8% 7=16,7% 7=16,7% 3=7,1% 2=4,8%   

Total 4=9,6% 15=35,7% 9=21,4% 11=26,2% 3=7,1%   

        

Pergunta: 9 Sem resposta Existe Não existe Não sei Total   

1º 1=2,4% 2=4,8% 1=2,4% 2=4,8% 6=14,3%   

2º 0=0% 7=16,7% 2=4,8% 6=14,3% 15=35,7%   

3º 1=2,4% 13=31% 2=4,8% 5=11,9% 21=50%   

Total 2=4,8% 22=52,4% 5=11,9% 13=31% 42=100%   

        

Pergunta: 10 Sem resposta Professores da turma Psicólogos 

escolares 

Espec. da 

área 

Prof. com 

apoio externo 

Outros Não 

1º 0=0% 3=7,1% 0=0% 0=0% 0=0% 2=4,8% 1=2,4% 

2º 0=0% 5=11,9% 0=0% 0=0% 3=7,1% 5=11,9% 2=4,8% 

3º 1=2,4% 5=11,9% 3=7,1% 1=2,4% 6=14,3% 4=9,5% 1=2,4% 

Total 1=2,4% 13=31% 3=7,1% 1=2,4% 9=21,4% 11=26,2% 4=9,5% 

        

Pergunta: 11 Sim  Não Total     

1º 1=2,4% 5=12,2% 6=14,6%     

2º 4=9,8% 10=24,4% 14=34,1%     

3º 6=14,6% 15=36,6% 21=51,2%     

Total 11=26,8% 30=73,2% 41=100%     

        

Pergunta:11.1 Sem resposta Provas curriculares Entrevistas 

individuais 

Guia de 

observação 

Outras Total  

1º 0=0% 1=7,7% 0=0% 0=0% 0=0% 1=7,7%  

2º 3=23,1% 1=7,7% 1=7,7% 0=0% 1=7,7% 6=46,2%  

3º 0=0% 2=15,4% 1=7,7% 1=7,7% 2=15,4% 6=46,2%  

Total 3=23,1% 4=30,8% 2=15,4% 1=7,7% 3=23,1% 13=100%  
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A par de uma análise quantitativa das respostas ao questionário, procedemos a 

uma análise qualitativa das entrevistas, visando um entendimento mais alargado dos 

aspetos que poderiam diferenciar os professores (profissionais com e sem formação na 

área da sobredotação). A opção por esta abordagem emerge de alguma possibilidade das 

respostas obtidas estarem mais marcadas por ideias gerais (ou senso comum), do que 

propriamente por um real conhecimento e posicionamento pessoal e profissional dos 

participantes. Na impossibilidade de analisar em detalhe e de forma compreensiva todas 

as respostas, optou-se por selecionar um pequeno grupo de entre a amostra inicial: os 

professores com formação e que referiram já ter contactado com alunos sobredotados e 

os professores sem essa formação e contacto. 

Os professores com formação e contacto com alunos sobredotados afirmaram ter 

beneficiado de alguma formação específica em diferentes Institutos de Formação de 

Professores Primários e frequentaram seminários nas escolas sobre alunos sobredotados 

ou talentosos. Na perspetiva destes professores, o aluno sobredotado como um aluno é 

aquele que capta rapidamente a matéria, tem uma inteligência acima do normal, mostra 

capacidade para resolver qualquer questão sem esforço, é talentoso na oralidade e na 

escrita e apresenta um nível elevado de conhecimentos. Consideram que o aluno 

sobredotado responde prontamente, mesmo que não tenha estudado o tema na escola, 

mostra flexibilidade nos movimentos físicos, podendo confundir-se com um aluno 

distraído. Geralmente é um aluno muito inteligente que responde com exatidão às 

questões, tem competências para resolver problemas mesmo fora da sala de aula, mostra 

habilidades acima da sua idade cronológica. Trata-se de um aluno participativo, capaz 

de explicar os temas aos colegas e despende menos tempo na realização das tarefas. Na 

opinião destes professores, os alunos sobredotados apresentam qualidades acima do 

normal, não precisam de muito esforço para a aquisição da matéria e apresentam 

capacidades superiores para resolver os problemas mais complexos. Consideram ainda 

que os alunos sobredotados mostram um elevado nível de inteligência, rápida 

assimilação das matérias, criatividade e eficiência. De seguida, transcrevemos a 

definição do participante P23 “é um aluno que tem uma inteligência acima do normal”; 

do P28 “o aluno sobredotado é aquele que tem um nível elevado de conhecimento, 

mesmo que não tenha estudado o tema” e do P35 “é um aluno muito inteligente que 

responde exatamente às questões, tem competências para resolver questões fora da sua 
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classe e mostra mais habilidades fora da sua idade cronológica”. Sintetizando a opinião 

deste grupo, diríamos que a caraterização do aluno sobredotado incide sobretudo nas 

habilidades cognitivas, com particular relevo para a facilidade na resolução de 

problemas. 

As considerações deste grupo de professores relativamente ao apoio a prestar aos 

alunos sobredotados, sugerem a frequência de um centro com profissionais bem 

treinados, acompanhamento especial fora da escola ao nível da formação superior e 

profissional, orientação vocacional, apoio psicológico, moral e material, ensino especial, 

e explicações mais individuais. Para alguns destes docentes, os alunos deviam usufruir 

de aceleração escolar, isenção de propinas e acompanhamento por um especialista para 

não perder as suas capacidades e habilidades. Referem ainda a constituição de turmas 

específicas, mais atenção dos professores, atribuição de prémios e mais saídas, 

reduzindo o tempo confinado ao espaço de sala de aula. Citando o participante P23 “os 

alunos sobredotados tinham que ter um acompanhamento especial não numa escola 

pública”; o P28 aponta a necessidade de “um apoio psicológico e moral, material e 

ensino especial/explicação” o P41 sugere “elogios, prémios, participação e atividades 

proativas e acesso a mais oportunidades”. Comentando as sugestões, é de salientar a 

opção por estratégias de individualização pedagógica no atendimento e programas de 

enriquecimento para estimulação do potencial cognitivo.  

Questionados sobre os agentes responsáveis pela identificação e acompanhamento 

dos alunos sobredotados, este pequeno grupo de professores indica os psicólogos e 

instituições de ensino. Nos casos das sinalizações precoces, mencionam os centros 

infantis e as escolinhas. Alargam o leque de instituições à comunidade, aos clubes e à 

ação social. As referências são em maior número nos recursos escolares (psicólogos 

escolares, conselho da escola, professores, pais e encarregados de educação.  

Estes professores considerar possuir conhecimento das técnicas ou estratégias 

usadas na identificação e acompanhamento das crianças sobredotadas. Referiram a 

entrevista, testes orais ou escritos, testes psicológicos, grelhas de observação direta dos 

comportamentos, produções dos alunos e questionários aos alunos. Três participantes 

afirmaram saber da existência da legislação em Moçambique. Apesar de nem sempre 

terem um discurso coerente e cientificamente fundamentado, estes participantes 

mostraram ter noção da problemática da sobredotação. 
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Os professores sem formação nem contacto com alunos sobredotados consideram 

que superam as referências normais de inteligência e possuem uma capacidade de 

pensar e compreender mais avançada. Para estes professores, o aluno sobredotado 

conhece quase tudo, não espera para dar resposta tem capacidade no discurso; é capaz 

de resolver e compreender factos a um nível mais avançado.. Segundo estes professores, 

o ensino dos alunos sobredotados deverá contemplar a formação de uma turma especial; 

aplicação de testes diagnósticos que confirmem a condição de sobredotado; 

acompanhamento, recursos materiais e reforço motivacional/moral. Os participantes 

manifestaram desconhecimento da legislação moçambicana, das técnicas ou estratégias 

usadas na identificação e no acompanhamento de alunos sobredotados. Todavia, 

reconhecem competência aos professores, pais e encarregados de educação, 

comunidade, governo, Ministério da Educação para identificação e acompanhamento de 

crianças sobredotadas.  

Por seu turno, os professores do segundo grupo evidenciaram muitas dificuldades 

na caraterização dos alunos sobredotados; na definição do processo de ensino e 

aprendizagem e na indicação dos tipos de apoios a prestar aos alunos sobredotados. Não 

especificaram as entidades responsáveis e declararam não conhecer técnicas ou 

estratégias usadas na identificação e no acompanhamento de crianças sobredotadas.  

Contrastando as respostas dos dois grupos, concluímos que os professores do 

primeiro grupo manifestam um certo domínio, segurança e consistência nas respostas 

dadas sobre a problemática da sobredotação. Os grupos distinguem-se pelo rigor 

terminológico das descrições do aluno sobredotado, dos procedimentos de avaliação e 

identificação de medidas educativas. No entanto, no grupo dos professores com 

formação, somente dois professores mencionaram conhecer algumas técnicas ou 

estratégias usadas na identificação e no acompanhamento de crianças sobredotadas. De 

referir que embora tenham recebido formação no passado, a formação contínua tem um 

papel importante na atualização e enriquecimento profissional. No entanto, os 

professores com formação possuem mais informação ou noções básicas sobre a 

problemática da sobredotação, comparativamente com os professores sem formação. 

Não obstante a diferença em termos de quantidade de informação, é importante deixar 

claro que os participantes de ambos os grupos tentam caraterizar o aluno sobredotado. 
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Os procedimentos utilizados na identificação e acompanhamento de alunos 

sobredotados constituem outra dificuldade comum aos dois grupos.  

Não existem diferenças entre os grupos relativamente às caraterísticas da 

sobredotação, percebendo-se uma tendência para referir o talento académico. 

Relativamente à dificuldade generalizada na indicação dos profissionais responsáveis 

pela identificação e acompanhamento de alunos sobredotados, os resultados estão 

diretamente relacionados com a falta de formação específica inicial e contínua de 

professores em matéria de educação especial, mais concretamente na área da 

sobredotação.  

 

Conclusões 

Apuramos que o conceito de sobredotação, na sua fase inicial, tinha um carácter 

monolítico assente no quociente de inteligência. Atualmente, a concetualizamos a 

sobredotação de forma mais multidimensional e menos estática. No momento de 

considerar as caraterísticas da sobredotação, integram-se diferentes dimensões: 

cognitivas, aprendizagem, motivação, criatividade, personalidade e características 

socioemocionais.  

A natureza da sobredotação é complexa e envolve sistemas biológicos, 

psicológicos, intelectuais, emocionais, sociais, históricos e culturais. Face a esta 

abrangência, os autores acreditam na interação de diversos fatores no desenvolvimento 

das habilidades dos alunos sobredotados. A conceção multidimensional está patente nas 

caraterísticas dos indivíduos sobredotados; nem todos manifestam as mesmas 

características. De notar que a identificação e avaliação de alunos sobredotados deve ser 

precoce e tecnicamente realizada. O processo de sinalização pressupõe o envolvimento 

de vários agentes: família, professores, educadores, psicólogos, especialistas e outros 

profissionais. No que diz respeito às medidas educativas de apoio aos alunos 

sobredotados, os autores defendem uma abordagem individualizada e técnicas 

combinadas.  

Por último, importa contrariar a tendência para intervir nas dificuldades e 

promover o acompanhamento das altas habilidades. Deverão os agentes educativos, 

suportados por uma política educativa, fazer perceber que as necessidades educativas 

especiais não se restringem aos alunos portadores de deficiências em detrimento dos 
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sobredotados e talentosos. No fundo, um sistema educativo que se pretende inclusivo 

implica, necessariamente, formação inicial e contínua dos professores, garantindo a 

precocidade na identificação e eficiência no atendimento aos alunos.  
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RESUMO: Inseridas no projeto de investigação Pensamento e Formação Ético-

deontológicos de Professores (2007-2010) coordenado por Maria Teresa Estrela, foram 

realizadas e investigadas 5 experiências de formação ético-deontológica de professores: 4 

círculos de estudos e 1 oficina de formação, com professores de diferentes níveis de ensino 

não superior, cujos resultados estão expressos em “Ética profissional docente: do 

pensamento dos professores à sua formação” (Estrela e Caetano, 2010). Procurando dar 

continuidade a este trabalho investigativo, pretendemos aprofundar a análise de 2 das 

experiências de formação referidas: a oficina de formação “O professor como educador 

ético-moral”, com professores de todos os níveis de ensino de 3 agrupamentos (Lisboa); e o 

círculo de estudos “Ética e deontologia profissional”, com educadoras de infância do 

mesmo agrupamento de escolas (zona rural de LVT), das quais fomos formadoras. 

Consideramos constituir um elemento enriquecedor para esta análise, um outro caso de 

formação, desenvolvido na modalidade de Projeto, “A investigação-ação no 

desenvolvimento moral dos alunos”, subsequente à referida investigação, mas desenvolvido 

com base em alguns dos seus resultados. Propomo-nos apresentar uma análise articulada 

dos três casos formação: oficina, círculo de estudos e projeto de formação, procurando 

incidir sobre os contributos da formação ético-deontológica de professores desenvolvida na 

promoção do desenvolvimento profissional dos professores. Destacamos o que respeita, 

nomeadamente, a níveis de reflexão, a conteúdos éticos mobilizados pela reflexão (sobre a 

ética, a deontologia, as atitudes ou os princípios), ao desenvolvimento de uma identidade 

profissional em contextos de colaboração e, porventura, a uma cultura ética escolar, tendo 

em vista a finalidade primeira do desenvolvimento integral do aluno, o que envolve não 

apenas o seu desenvolvimento cognitivo e social, mas também ético-moral.  

 

 

Introdução 

O projeto de investigação Pensamento e Formação Ético-Deontológica de 

Professores, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), teve a 

coordenação de Maria Teresa Estrela e desenvolveu-se entre 2007 e 2010. 

O projecto teve como principais objetivos:  

1. Caracterizar o pensamento ético-deontológico dos professores de diferentes 

níveis de ensino e identificar variáveis diferenciadoras;  

2. Identificar estratégias dos professores para a promoção do desenvolvimento 

moral e social dos alunos;  
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3. Identificar eventuais relações entre as concepções éticas dos docentes e a 

escolha das estratégias; 

4. Desenvolver acções de formação ajustadas às necessidades identificadas;  

5. Avaliar os efeitos da formação desenvolvida. 

O seguinte esquema ilustra o processo seguido na concepção e realização do 

projecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Processo de concepção e realização do Projecto Pensamento e Formação Ético-Deontológica 

de Professores (Estrela, 2010, p.13) 

 

Os dados recolhidos e analisados na primeira fase
1
 do projecto permitiram 

conceber e realizar um conjunto de ações de formação numa metodologia próxima do 

terreno, optando-se pela investigação-ação como metodologia privilegiada de formação. 

Destacamos como principais resultados a escassa formação ética recebida pelos 

professores (quer inicial, quer contínua), ao mesmo tempo que um desfasamento entre a 

                                                           
1
 Da primeira etapa da investigação fez parte um conjunto de 40 entrevistas e de 1112 questionários a 

professores de ensino não superior, que procuram compreender o pensamento e a ação ética dos 

professores, bem como aferir as necessidades de formação nesta área. 
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formação recebida e as necessidades sentidas, mostrando um forte interesse em 

desenvolver formação na procura de uma aproximação da teoria à prática e onde a 

própria ética seja uma experiência vivida. Por outro lado, os professores participantes da 

primeira parte do estudo apontam como estratégias que gostariam de ver privilegiadas 

em situações de formação, a discussão de casos e problemas do dia-a-dia, bem como o 

diálogo e a discussão de questões fundamentais quer para a sua própria formação, quer 

para a formação ético-moral dos seus alunos. Foi também frequente o apelo à reflexão e 

ao trabalho colaborativo entre os professores.  

Impôs-se ainda uma linha de investigação-formação, levada a cabo pela equipa do 

projecto que permitiu a regulação das acções de formação, a avaliação final das acções e 

o desenho de pistas de continuidade para futura formação ética de professores. Assim, 

desenvolveram-se, analisaram-se e avaliaram-se cinco acções de formação na área da 

formação ética de professores, das quais sintetizamos as principais características no 

quadro seguinte: 

Quadro 1 - Caracterização dos casos de formação (Caetano, 2010, p. 117) 

  A B C D E 

Níveis de 
ensino 

Todos os níveis, 

do Ensino 

Básico 

Educadores de 

infância 

Professores do 

2º e 3º ciclos 

dos Ensino 

Básico e 

Secundário 

1º, 2º,3º ciclos dos 

Ensino Básico e 

Secundário  

Professores do 1º 

ciclo e 

educadores de 

infância 

Modalidade  Oficina de 

formação 

Círculo de 

estudos 

Círculo de 

estudos 

Círculo de  

Estudos 

Círculo de 

estudos 

Duração   25 horas + 25 

horas (trabalho 

autónomo) 

25 horas 25 horas 25 horas 25 horas 

Contexto Professores de 

várias escolas e 

agrupamentos 

Todo o 

agrupamento de 

escola  

Professores de várias escolas e agrupamentos 

Tema O professor 

como educador 

ético-moral 

Ética e 

deontologia 

profissional 

Ética e 

deontologia 

profissional 

Ética e 

deontologia 

profissional 

Ética e 

deontologia 

profissional 

Região Urbano Rural Urbano Rural |Urbano Rural 

Número  17 12 11 18 18 
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Já fora do âmbito dos trabalhos do Projecto Pensamento e Formação Ético-

Deontológica de Professores, desenhou-se e desenvolveu-se uma formação de 

professores sob a metodologia de Projecto
2
, na mesma área da ética na formação de 

professores e sob a mesma metodologia de investigação-acção, ao mesmo tempo que o 

processo de investigação da formação se desenvolveu.  

Para esta comunicação procuramos analisar três dos casos de formação 

apresentados: A Oficina de Formação “O professor como educador ético-moral”, o 

Círculo de Estudos “Ética e deontologia profissional” e o Projecto de Formação “A 

investigação-ação no desenvolvimento moral dos alunos”. A escolha prende-se, em 

primeiro lugar com o termos debruçado um olhar mais atento sobre estes três sistemas 

de formação, por termos sido formadoras e investigadoras
3
 ao longo do seu 

desenvolvimento, mas também porque nos parece interessante o cruzamento de dados 

entre três modalidades de formação diferentes, suportadas pela mesma metodologia e 

com estratégias de formação comuns, o que nos permitirá uma análise crítica e 

sustentada da forma como se pode fazer formação ética de professores nos nossos 

contextos.  

 

Do planeamento ao desenvolvimento das três acções de formação 

Com o desenvolvimento das referidas acções de formação e estando inseridas 

numa metodologia de investigação-formação, foram definidos objetivos de duas ordens, 

de investigação e de formação (Estrela e Caetano, 2010, p. 113-114): 

Objectivos de investigação 

1. Identificar os aspectos de mudança estimulados pela formação; 

2. Compreender os processos de mudança; 

3. Elaborar modelizações ou referenciais teóricos de formação ético-

deontológica; 

                                                           
2
 Embora este segundo sistema de formação tenha sido realizado fora do âmbito formal do projecto 

referido, beneficiou do apoio das coordenadoras, na concepção e desenvolvimento do mesmo, bem como 

dos resultados que este estudo revelou.   

A modalidade de Projecto, como metodologia de formação, pela sua relevância, procura: a) Desenvolver 

metodologias de investigação-formação centradas na realidade experimental da vida escolar e/ou 

comunitária, no território educativo; b) Incrementar o trabalho cooperativo em equipa e o diálogo pluri e 

interdisciplinar; c) Favorecer a capacidade para resolver problemas e desenvolver planos de acção; d) 

Aprofundar a capacidade para relacionar o saber e o fazer, a aprendizagem e aprodução;e) Potenciar a 

integração afectiva, a socialização e a realização de interesses pessoais e grupais. (cf. RJFCP - Decreto-

Lei nº 207/96). 
3
 A este propósito, o Círculo de Estudos sustentou uma tese de mestrado (Marques, 2010) e tanto a 

Oficina como o Projecto servem a recolha e análise de dados a uma tese de doutoramento (ainda em 

curso).  
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4. Identificar formas de articulação entre a deontologia dos professores e a 

promoção de valores de desenvolvimento ético-moral dos alunos. 

 

Objectivos de formação 

1. Incentivar a reflexão ético-deontológica dos docentes a partir do seu 

pensamento;  

2. Aprofundar essa reflexão através do confronto de opiniões e do confronto 

com autores da ética; 

3. Proporcionar metodologias de análise de situações com dimensões éticas em 

diferentes contextos e com diferentes actores; 

4. Incentivar a auto-formação no domínio da ética. 

 

De forma mais específica, sintetizamos as características das três acções de 

formação em análise no quadro seguinte (acreditadas pelo CCPFC):  

 

 
A 

Oficina de formação 
B 

Círculo de estudos 
C 

Projecto 

Objectivos 
/ Efeitos a 
produzir 

- Ser capaz de reflectir sobre situações e 

acções do contexto pessoal, profissional e 

social, numa perspectiva ética e 
deontológica;  

- Conhecer e dominar metodologias e 
estratégias fundamentais para o 

desenvolvimento/ formação ético – moral 

dos alunos; 
- Ser capaz de aplicar, em sala de aula e 

na escola, os conhecimentos, as 

competências, as estratégias e os materiais 
trabalhados nas sessões presenciais, de 

modo a criar novos materiais; 

- Ser capaz de produzir e partilhar 
materiais a utilizar em situações várias 

para a formação ético – moral dos alunos; 

- Ser capaz de trabalhar de forma 

cooperativa para a formação ética dos 

alunos e melhoria de realidades 

educativas. 

- Ser capaz de distinguir e clarificar 

os conceitos de ética e deontologia 

no sentido de definir conceitos 
comuns dentro do grupo de 

formação; 
- Ser capaz de reconhecer as 

relações entre ética pessoal e 

profissional; 
- Ser capaz de reflectir sobre os 

problemas do quotidiano sob o 

ponto de vista da ética profissional; 
- Ser capaz de fundamentar e tomar 

decisões do ponto de vista ético; 

- Construção de uma “carta” de 
princípios comuns, orientadora da 

acção ética das educadoras do 

agrupamento.  

- Conhecer e dominar princípio e 

estratégias fundamentais para o 

desenvolvimento/ formação ético – 
moral dos alunos; 

- Desenvolver metodologias de 
investigação centradas na realidade e no 

contexto escolar; 

- Ser capaz de reflectir criticamente 
sobre situações e acções do contexto 

pessoal, profissional e social, numa 

perspectiva ética e deontológica; 
- Ser capaz de aplicar, em contexto real, 

os conhecimentos, as competências, as 

estratégias e os materiais trabalhados 
nas sessões presenciais; 

- Ser capaz de produzir e partilhar 

materiais a utilizar em situações várias 

para a formação ético – moral dos 

alunos; 

- Desenvolver o trabalho cooperativo e 
interdisciplinar.  

 

Conteúdos 
da acção 

- O papel do professor como educador 

moral (trabalhado através da análise de 
resultados da investigação, análise de 

legislação, leitura e debate em torno do 

papel do professor como educador ético);  
- Diferentes perspectivas éticas 

(trabalhado através da análise de textos de 

autor);  
- As abordagens, estratégias e recursos de 

formação ético – moral dos alunos. 

- Conceitos de ética e deontologia 

- Ética pessoal/ética profissional 
- A comunidade educativa e o 

desenvolvimento ético das crianças 

- A investigação – acção: princípios, 

objectivos, abordagens e avaliação.  
- Técnicas de recolha, análise e 

avaliação de dados.  

Perspectivas sobre a formação ético – 
moral dos alunos 

- Algumas perspectivas teóricas sobre 

desenvolvimento ético – moral dos 
alunos 

- Estratégias sobre o desenvolvimento 
ético – moral dos alunos 

- Ética, Moral e Valores 

- Concepção, Desenvolvimento, 

Avaliação e Disseminação de projectos 

de Investigação-Acção 

Quadro 2 – Planos de formação – objectivos/efeitos a produzir, conteúdos, estratégias  
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Estratégias 

- Investigação-acção; 

- Experiência, em formação, de estratégias 

de formação ética (na qual se inclui a 

análise e o debate de dilemas e a 
construção de um muro de valores, ambas 

com um tratamento de análise 

diferenciado);  
- Processos colaborativos e de partilha; 

- Reflexão sustentada em todas as 

actividades. 

Investigação-acção a partir de 

situações problemáticas vividas 

pelos participantes, o que implica 

reflexão, debate, pesquisa teórica e 
empírica. Como materiais 

despoletadores da reflexão foram 

utilizados textos teóricos e as 
representações dos educadores 

sobre questões éticas e expectativas 

de formação recolhidas no âmbito 
de Projecto Pensamento e Formação 

Ético-deontológicos de Professores. 

Os projectos partem dos interesses e 

problemas vividos pelos professores 

envolvidos na formação relativamente à 

formação e à intervenção ético – moral 
dos seus alunos.  

Toda a acção teve por base uma 

metodologia que implica reflexão, 
debate, pesquisa teórica e empírica, 

visando uma articulação forte entre a 

reflexão, a investigação e a acção, tanto 
nas sessões presenciais como nas 

sessões de trabalho autónomo.  

 

Ao longo do processo de investigação-formação, recolheram-se diversos dados, 

sendo a sua análise reinvestida, muitas vezes, no desenvolvimento da própria formação. 

O quadro seguinte sistematiza a recolha de dados realizada nas três formações e a sua 

análise, que pretendemos apresentar, em parte nesta comunicação.  

 

Quadro 3 – Processos de recolha e análise de dados 

Recolha de dados Oficina 
Círculo de 

estudos 
Projeto 

Entrevista Inicial (Focus group) 
   

Entrevistas Iniciais Individuais     

Entrevista de follow up 
   

Questionário4  
   

Diários de bordo ----   

Reflexões de aulas dos professores 
   

Reflexões das sessões de formação 
   

Reflexões finais individuais da formação 
   

Reflexões após cada sessão de formação por parte dos 

professores 
   

Projetos de intervenção de formação ética dos alunos 
   

Observação pelos professores (incluem registos dos 
alunos)    

Observação pela formadora 
   

Portfolio elaborado ao longo da formação pelos 

professores 
   

    

Análise de dados Oficina Círculo de 
estudos Projeto 

Análise de conteúdo    

 

 

                                                           
4
 O questionário utilizado foi o construído e aplicado pela equipa do projeto “Pensamento e formação 

ético – deontológica de professores”.   
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Reflexão sobre 

processo 
formativo 

A Carta de 

Princípios 

Debate 

conceptual 

Os dilemas 

éticos e a 

formação 

Professores 
participantes 

Formadoras 

Os muros de 

valores na relação 

com os alunos 

Discussão de Resultados 

As análises que apresentamos de três das acções de formação desenvolvidas 

procuram cruzar as reflexões dos professores participantes e das formadoras e 

desenvolvem-se em torno de quatro eixos – debate conceptual; dilemas éticos e a 

formação; elaboração de uma carta de princípios; desenho e discussão de muros de 

valores
5
 – procurando-se, igualmente, reflectir sobre os processos formativos e sobre as 

mudanças ocorridas e previstas, como mostra o esquema seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Modelo de análise do processo formativo 

 

O contributo do debate conceptual  

À semelhança do que escreveram Estrela e Afonso (2009) sobre o contributo da 

leitura de textos teóricos para apoiar a reflexão sobre conceitos relacionados com ética e 

responsabilidade profissional, também os professores participantes consideram esta 

estratégia promotora do desenvolvimento de competências de reflexividade ética sobre a 

                                                           
5
 A actividade de construção do muro de valores na relação com os alunos teve como inspiração uma 

actividade semelhante descrita por Korthagen et al. (2001), consistindo numa actividade de 

hierarquização de valores, primeiro num processo individual, servindo o debate num segundo momento 

acerca das construções individuais.  
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acção e os contextos profissionais. Foi muito evidente este aspecto nas reflexões dos 

professores, ao longo dos processos formativos.  

Por outro lado os dados indicam que a leitura e discussão de textos de natureza 

teórica incentivam a investigação fora dos seus limites espácio-temporais de uma forma 

mais autónoma, numa perspectiva de auto-formação que aumenta a consciência da 

presença da componente ética na profissão cuja acção deve ser constantemente 

questionada, testada e reequacionada, por grupos de profissionais.  

 

A discussão de dilemas-tensões e a formação ética 

Embora não tenhamos centrado as acções de formação apenas na análise de 

dilemas-tensões da profissão docente, considerámos que esta estratégia formativa se 

revestiria de particular interesse e pertinência, dado que “o quotidiano profissional dos 

educadores está marcado por situações absolutamente singulares e especialmente 

delicadas do ponto de vista humano” (Baptista, 2005, p. 119). Também para Caetano 

(1997) o recurso a situações reais, concretas, geradoras de conflito interior incentiva a 

reflexão e a mudança efectiva das práticas. Os dilemas-tensões analisados nas sessões 

das três situações formativas emergiram de discussões tidas com o grupo durante os 

processos formativos. Nas sessões dedicadas à discussão destes casos, verificou-se um 

forte envolvimento dos professores, tendo estes destacado como mais-valias os 

processos de investigação/reflexão e colaboração desenvolvidos. Os primeiros 

permitiram um maior conhecimento de si mesmos e das situações em análise 

proporcionadas pela maior consciencialização do que envolve as tomadas de decisão. A 

discussão dos dilemas levou um processo mais sistemático de deliberação “que permite 

a reconstrução e a formulação da prática no sentido de planear o ensino e a 

aprendizagem em termos futuros” (Day, 2001, p. 57). O facto de estes serem dilemas 

reais, vivenciados pelos próprios, permitiu evidenciar a forte relação que deve existir e a 

transferência que deve ser feita entre a investigação e a prática educativa. 

Ao mesmo tempo o conhecimento do que o outro vive, quebra o isolamento da 

sala de aula e caminha no sentido da colaboração, condição necessária à formação ética 

dos professores. Assim, o trabalho sobre dilemas-tensões éticos constituiu uma forma de 

ajudar a desenvolver: o poder de decisão dos grupos em formação, através da 

explicitação dos valores da profissão e da formação ético-moral dos alunos; uma maior 

coesão dos grupos, dada pelo envolvimento no processo colaborativo de partilha de 

opiniões e experiências que, por sua vez, permitiram o aprofundamento e generalização 
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da análise dos dilemas-tensões e o desenho de projectos de intervenção nas próprias 

escolas, com os alunos, no sentido da sua formação ética.  

As reflexões escritas dos professores mostram-nos indicadores de mudança 

decorrentes do trabalho de análise destes dilemas, quer ao nível do pensamento quer da 

própria acção. A evolução da análise de dilemas concretos para um plano abstracto e 

geral foi igualmente constatada, demonstrando, assim a relação entre as particularidades 

daquelas situações e valores que são comuns ao grupo, reveladora de um sentido de 

docência.  

 

A Carta de Princípios do grupo de formação 

A Carta de Princípios constituiu um dos produtos do Círculo de Estudos
6
 e merece 

destaque na análise do processo formativo por ter sido uma das actividades que mais 

envolveu e interessou o grupo de educadoras, tendo-se notado uma atitude de 

comprometimento no que respeita aos direitos, deveres, princípios e valores que, 

colaborativamente, foram destacados. O referido documento emergiu da leitura de dois 

textos teóricos – sobre profissionalismo docente e ética e sobre a deontologia docente 

em Portugal – e da análise da Proposta de Carta de Princípios da APEI (Associação dos 

Profissionais de Educação de Infância), que autorizou a sua utilização na acção de 

formação desde que as formandas se debruçassem sobre ela, a analisassem e redigissem 

um conjunto de sugestões/críticas. No que respeita ao processo de elaboração da Carta 

de Princípios deste grupo de educadoras pensamos poder afirmar a sua influência no 

aprofundamento de diferentes competências:  

- de natureza colaborativa, verificada por nós e pelas educadoras, que reconheceram a 

importância de um trabalho em articulação com os colegas, de um espaço que permita 

“pôr em comum maneiras de estar e de sentir diversas”;  

- de natureza reflexiva, altamente reconhecida pelas educadoras por ter possibilitado a 

troca de ideias sobre a vivência da profissão docente, nomeadamente, sobre a mudança 

e complexificação de funções e papéis e sobre o carácter ético da profissão.   

Pensamos que a discussão tão participada e o evidente comprometimento com o 

“repensar o seu profissionalismo em relação com os seus novos papéis, redefinindo a 

sua ética e a sua responsabilidade na formação ética dos estudantes” (Estrela, M. T.; 

Marques, J.; Cordeiro Alves, F. e Feio, M., 2008, p. 90), poderá ser indicador da 

                                                           
6
 Apenas nesta modalidade se desenvolveu esta estratégia, por ser a formação mais voltada para a 

discussão deontológica. 
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insegurança que se vive na classe docente (Estrela e Afonso, 2009) e do facto de, apesar 

de a componente ética da profissão docente ser contemplada há muito na legislação 

portuguesa
7
 , as educadoras terem consciência de que esta não tem sido suficientemente 

considerada a ponto de educadores e professores serem chamados a uma discussão tão 

fundamental e disporem de espaços e tempos para tal, o que encerra, na nossa 

perspectiva, uma grave contradição. Principalmente quando se trata de uma discussão 

que poderia resultar na elaboração de um código ético-deontológico, cuja necessidade 

de existência foi fortemente sublinhada pelas educadoras durante o processo de 

formação e que constitui um elemento da identidade profissional de um grupo.  

 

Os muros de valores na relação com os alunos 

Quer na Oficina, quer no Círculo de Estudos, os professores participantes 

experimentaram a actividade do muro de valores. Se na primeira a perspectiva 

isomórfica de formação esteve bastante presente, no segundo procurou-se 

essencialmente promover o debate entre as educadoras. No Projecto de formação esta 

estratégia não foi experimentada, mas foi largamente discutida, levada para a sala de 

aula e os resultados obtidos pela observação dos alunos, reinvestidos na própria 

formação dos professores.   

A realização desta actividade possibilitou, na opinião da esmagadora maioria dos 

professores, um melhor conhecimento de si próprios e dos outros e o aprofundamento 

da reflexão ética, nomeadamente do papel do professor enquanto educador moral e dos 

valores a desenvolver nos alunos. Quer a reflexão individual, quer a partilha com 

colegas promoveu aprofundados níveis de reflexão (Korthagen, 2009) como a reflexão 

sobre a missão da profissão ou a identidade profissional. O questionamento e a 

compreensão de diferentes pontos de vista, a partilha de experiências de cada um, 

associadas com o seu contexto de trabalho específico e a percepção de que existe uma 

certa uniformidade no pensamento e na acção dos professores, são indicadores de 

mudança que queremos destacar. A dimensão colaborativa, a par da dimensão reflexiva, 

foram as mais referidas pelos professores na realização desta actividade.  

Em síntese, os resultados obtidos revelam a forte presença da componente ética na 

profissão docente, confirmando outros obtidos noutras investigações e indo ao encontro 

do que define a legislação portuguesa quanto ao papel de educador moral do professor, 

                                                           
7
 Veja-se, por exemplo, o n.º 4 do art. 2.º da LBSE, o Perfil Geral de Desempenho para 

Educadores e Professores dos Ensinos Básico e Secundário.  
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embora as orientações da legislação tenham, até hoje, saído muito pouco do domínio 

das intenções para o campo da formação ética de professores.  Destacam-se da análise, 

as dimensões reflexiva e colaborativa das formações desenvolvidas, pelo seu contributo 

para a coesão do grupo o que, em nossa opinião, ajuda a sublinhar a necessidade de 

formar eticamente a classe docente, numa perspectiva colaborativa e assente mais na 

comunidade que na individualidade. O carácter colaborativo dos processos de formação 

foi evidente, sobretudo, na análise conjunta de problemas/dilemas do quotidiano 

profissional dos professores envolvidos, na medida em que permitiram desconstruir 

situações reais, compreendê-las e desenvolver competências de análise transversais 

mantendo “permanentemente viva a ligação entre o campo da reflexão ética e o campo 

da vida moral” (Baptista, 2005, p. 121).  

As diversas contribuições durante a formação, dadas pela análise individual e 

conjunta de situações problemáticas e de dilemas, aliada à leitura de textos teóricos, ao 

debate conceptual, à reflexão e ao diálogo contínuos incentivaram os diversos actores a 

uma maior compreensão das temáticas, à evidenciação da presença da componente ética 

na sua vida quotidiana, à procura autónoma de bibliografia no sentido de aumentarem 

conhecimentos, esclarecerem dúvidas e procurarem o sentido das suas práticas, à 

existência de eventuais mudanças na sala de aula, nomeadamente, no que se refere à 

mudança de padrões e formas de actuar éticas na aula, na escola e na comunidade e à 

transposição das aprendizagens à formação ético-moral dos alunos. Não podemos, no 

entanto, afirmar a generalização destes resultados a todos os actores pois verificam-se 

diferentes graus de aprofundamento dos aspectos acima referidos.  

Também na construção do muro de valores os participantes referiram a forte 

presença da componente ética quer na formação, quer no exercício da profissão docente, 

enquanto profissão com uma forte dimensão da formação humana. Independentemente 

das diferenças encontradas no muro de valores, parece-nos ser evidente: a existência de 

mudanças ao nível dos valores e sua organização, na medida em que se tornaram 

explícitos e reflectem um maior consciência e organização; ao nível do aprofundamento 

da reflexão conceptual e da sua própria acção contribuindo, assim, para possíveis 

mudanças na prática e para o uso da construção de muros de valores nas práticas 

educativas com os alunos.  

No círculo de estudos analisado foi ainda evidente o comprometimento das 

participantes na actividade de construção da carta de princípios. Esta actividade 

permitiu a negociação de pontos de vista diferentes, contribuindo, assim, para a 
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construção de uma cultura comum das educadoras do grupo o que, se tivermos em conta 

que pertencem ao mesmo agrupamento de escolas e que representam a quase totalidade 

de educadores do agrupamento torna ainda “mais relevante e pertinente a criação de um 

dispositivo regulador (…) no qual todos se podem rever” (Caetano, 2010, p. 166).  

 

Conclusões 

Em síntese, a análise intercasos apresentada aponta para que os processos de 

formação desenvolvidos contribuíram para a promoção de mudanças nos educadores e 

professores individual e colectivamente, nomeadamente para uma maior 

consciencialização, questionamento, comprometimento e aprofundamento da sua 

reflexão, discursos e práticas, bem como para “uma maior abertura e liberdade, 

flexibilidade de pensamento e questionamento permanente, tendo em conta a 

imprevisibilidade das situações, a natureza simultaneamente contraditória e religada 

da realidade e o carácter sempre provisório e limitado do conhecimento possível” 

(Caetano, 2010, p. 168).  

A metodologia de investigação-acção utilizada nas acções, apesar de diversidade 

de estratégias de formação e referenciais dos actores envolvidos, teve um papel 

integrador “agregando os professores em torno de projectos orientados para a 

compreensão e transformação das suas práticas e dos seus contextos” (idem, p. 169).  
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RESUMO: Temo-nos questionado se a investigação-ação se apresenta como modalidade 

de formação de professores privilegiada na mobilização de conteúdos éticos, fundamentais 

na tomada de consciência de princípios e ações éticas na profissão docente. Por outro lado, 

temos procurado perceber de que forma a mesma modalidade de formação permite um 

cruzamento entre a formação dos professores e a formação ético-moral dos seus alunos. No 

âmbito destas questões desenvolvemos dois sistemas de formação ética de professores, pela 

investigação-ação, por esta permitir caminhar na flexibilidade, ao mesmo tempo que em 

contextos e situações problemáticas reais, e não dispensar ferramentas reflexivas e 

colaborativas na formação dos professores. Por outro lado, por não dispensar o olhar 

investigativo dos próprios professores, na observação dos seus alunos e turmas, no 

diagnóstico de situações-problema, ao mesmo tempo que buscam a melhoria ou resolução 

das mesmas situações problemáticas. Ao mesmo tempo que desenvolvemos os dois 

dispositivos de formação (uma oficina e um projeto de formação), investigámo-los. Nesta 

comunicação procuramos, através da análise de um conjunto vasto de dados (entrevistas, 

diários reflexivos, reflexões da formação, de projetos de intervenção com as turmas) 

perceber do cruzamento entre a efetiva formação ética de professores e a formação ético-

moral dos seus alunos.  

 

 

Introdução 

Muitos têm sido os estudos levados a cabo no domínio da formação contínua de 

professores (Rodrigues, 2006) e as diretrizes acerca da formação contínua de 

professores em Portugal, têm apelado à autonomia, à mudança, à inovação e à 

cooperação. Têm centrado o interesse na comunidade educativa com uma exigência de 

estratégias de trabalho colaborativo e de reflexão sobre as práticas (Decreto-Lei 

207/96)
1
. Recomenda-se uma formação centrada nos contextos escolares e nas práticas 

profissionais e a criação de dispositivos que acompanhem os “professores nas suas 

práticas, durante e após a formação” (A. Estrela et al., 2007, p. 315). No entanto, no 

nosso país, os processos de formação de professores parecem privilegiar a formação e o 

trabalho individuais em detrimento do trabalho em grupo ou da conceção e realização 

de projetos coletivos (Morgado, 2005). “Os círculos de estudo e as oficinas de 

formação dificilmente funcionam de forma colegial, o que demonstra uma evidente falta 

de formação e de experiência nesse domínio” (p. 116), pelo que “estamos em presença 

                                                           
1
 Vejam-se nomeadamente os artigos 3º e 4º do referido decreto-lei.  
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de práticas de formação que, no seu cômputo geral, têm dificultado a construção 

autónoma da profissão docente” (p.117).  

Atribuindo um papel central à reflexão, ao pensamento crítico e ao 

desenvolvimento profissional dos professores, garantido por sistemas de formação 

contínua do tipo colaborativo, cremos ser fundamental que esses sistemas de formação 

se baseiem na autonomia e na reflexão crítica por parte dos professores. Isto permite-

nos situar na defesa de modelos próximos dos modelos “baseados no percurso” e menos 

“nas aquisições” (Ferry, 1983). Por outro lado permite-nos situar em modelos de 

formação de professores centrados na comunidade (Bransford e Darling-Hammond, 

2005; Darling-Hammond, Shulman et al., 2005; Hammerness et al., 2005). Elliott 

(2004) escreveu que o desenvolvimento profissional dos professores deverá envolver a 

criação de ambientes de aprendizagem a fim de respeitar a especificidade de cada sala 

de aula, de cada aprendente, numa dimensão complexa do ensino-aprendizagem. É este 

o processo através do qual os professores desenvolvem o seu conhecimento prático 

acerca da criação dos tais ambientes de aprendizagem, onde a ação é uma parte integral 

da investigação e a investigação uma parte integral da ação. Tais ambientes deverão ser 

providos de espaços de conversação e diálogo acerca dos processos de ensino-

aprendizagem, bem como de uma forte consciência da parte de professores e de alunos. 

Pensamos que a formação de professores que apele à reflexão sistemática, à 

observação de práticas, à resolução de situações problemáticas reais, pode ser uma 

formação com um potencial emancipador do conhecimento construído pelos práticos, e 

que encontre redes de disseminação de fácil acesso a todos. A criação de redes “permite 

libertar o professor da teia burocrática que tradicionalmente asfixia o seu exercício 

profissional, proporcionando espaços de encontro colegial ricos em experiências 

cognitivas, emocionais e espirituais” (Baptista, 2005, p. 116). A partilha, a relação ou a 

capacidade de escuta, que fazem parte do diálogo, são um fim em si mesmo, uma 

oportunidade de aprendizagem e de crescimento que podem ser um dos pilares de uma 

formação ética dos professores. Com base nestes princípios e integrados, numa primeira 

fase, no Projeto de Investigação Pensamento e Formação Ético – Deontológica de 

Professores
2
, procurámos desenvolver formação ética de professores, pela investigação-

                                                           
2
O projecto de investigação e de formação ética de professores foi coordenado pelas professoras Maria 

Teresa Estrela e Ana Paula Caetano, no Instituto da Educação da Universidade de Lisboa. Os resultados 

da investigação foram publicados na obra Ética Profissional Docente – Do pensamento dos professores à 
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ação, como metodologia privilegiada de formação ética de professores, pelo que a 

investigação-ação como estratégia de formação contínua, como a adotámos, exige uma 

reflexão crítica e sistemática por parte dos professores, que se pretende colaborativa, 

que provoca mudanças (de pensamento e de ação) e que leva à emancipação dos 

profissionais. A investigação-ação tem características que se consideram fundamentais 

na formação ética de professores, como o profundo conhecimento das situações 

educativas e das situações problemáticas que delas decorrem – pela sistemática reflexão 

sobre e nas mesmas – com vista à sua melhoria, bem como processos colaborativos de 

reflexão sobre e na ação. 

 

Método de Investigação 

Questões de Investigação 

Pelo enunciado, o nosso estudo situa-se na formação ética de professores pela 

investigação-ação, baseada na indagação (Bogdan e Biklen, 1994; García, 1999; Veiga 

Simão, 2001) e conhecimento das práticas, e na investigação desta formação ética de 

professores, com vista à formação ético-moral dos alunos. Colocámos as seguintes 

questões de investigação: 

i) Ao longo de um processo de formação ética de professores pela 

investigação-ação, que mudanças ocorrem no pensamento e na ação dos 

professores e que níveis de mudança se verificam? 

ii) Como é que os processos de formação desenvolvidos contribuem para 

promover o desenvolvimento de questões éticas integradoras que deem 

sentido à prática e a orientem? 

iii) De que forma a formação ética de professores pela investigação-ação se 

cruza com a formação ético-moral dos alunos? 

 

Objetivos 

Recorremos ao Estudo de Caso, numa perspetiva qualitativa de investigação, 

assumindo como caso um sistema de formação ética de professores, composto por dois 

                                                                                                                                                                          
sua formação (2010). Da primeira etapa da investigação fez parte um conjunto de 40 entrevistas e de 

1112 questionários que procuram compreender o pensamento e a acção ética dos professores, bem como 

aferir as necessidades de formação nesta área. Da segunda etapa fizeram parte quatro sistemas de 

formação ética de professores, a sua investigação e avaliação.  
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subcasos. Assim, o trabalho de campo que desenvolvemos compreendeu duas fases 

principais. A primeira fase diz respeito a uma Oficina de Formação e a segunda fase a 

um Projeto de Formação
3
, ambas enquadradas na área da formação ética de professores, 

sob a metodologia de investigação-ação com objetivos comuns, nomeadamente a 

promoção da formação ético-moral dos alunos. A Oficina de Formação teve a duração 

formal de três meses e meio (ano letivo 2009/2010), com 50 horas (das quais 25 em 

sessões de grupo, num total de seis sessões) e foi desenvolvida com 17 professores. O 

Projeto de Formação teve a duração formal de oito meses (ano letivo 2011/2012), com 

65 horas (das quais 21 em sessões de grupo, num total de sete sessões) e foi 

desenvolvido com 11 professores. 

Numa dupla dimensão traçámos os objetivos específicos: 

a) Centrados na construção do conhecimento sobre a formação (investigação-

formação): 

 Promover e desenvolver formação pela investigação-ação, situada na, pela e para 

a ação, em contextos colaborativos, centrada em problemas e situações de relevância 

para os professores, no domínio da ética. 

 Compreender como a investigação-ação contribui para a formação de 

professores no domínio da ética, desenvolvendo saberes, influindo e melhorando 

práticas em contextos reais. 

 Analisar, partindo do envolvimento dos próprios professores no processo 

formativo, métodos e estratégias de formação ética dos professores e dos seus alunos.  

 Compreender o modo como os professores interpretam o sentido ético da 

profissão, perseguindo os objetivos fundamentais da educação, relacionando esta 

interpretação com práticas desenvolvidas com os alunos, na sua formação ético-moral. 

 Desenvolver métodos e estratégias que se revelem de efetiva formação ética com 

base na investigação que se vai realizando, ao longo do processo de formação. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Segundo o Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores em Portugal (RJFC) – Decreto 

Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de Novembro – a formação de professores faz-se sob diferentes 

modalidades, nomeadamente a modalidade de Oficina e a modalidade de Projeto.  

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

3145



b) Centrados na formação ética de professores, cruzando-a com a formação 

ético-moral dos seus alunos (investigação-ação): 

 Promover, em contexto de formação, uma investigação aberta, flexível e 

participativa comprometida com a resolução de problemas práticos em questões 

de ética. 

 Promover o desenvolvimento de questões éticas integradoras que deem sentido à 

prática e a orientem. 

 Desenvolver uma progressiva autonomia para o desenvolvimento de práticas no 

domínio da formação ética dos alunos. 

 Criar redes de comunicação e partilha entre a comunidade aprendente que 

sustentem as mudanças operadas e o trabalho colaborativo.  

 

Processos formativos desenvolvidos 

Os ciclos de investigação-ação desenvolvidos foram inspirados essencialmente 

nos trabalhos de Elliott (1991) e de Carr e Kemmis (1986), assumindo, no entanto, uma 

configuração própria, que adveio da especificidade das situações de formação e das 

características dos participantes, que os desenvolveram. No entanto, em traços gerais, os 

ciclos de investigação-ação desenvolveram-se segundo o seguinte esquema: 

1. Observação/ Diagnóstico das situações problemáticas no âmbito da ética – 2. 

Planificação da intervenção/Construção de projetos de formação ético-moral dos alunos 

– 3. Ação/ Reflexão da e na ação – 4. Avaliação/ Reflexão da e na ação –5. 

Reajustamento dos projetos/da Prática/ Planificação – 6. Nova Ação/ Reflexão da e na 

ação – Avaliação/ Reflexão da e na ação. 

Decorreu deste processo a elaboração e desenvolvimento de projetos 

colaborativos de formação ético-moral dos alunos; a experimentação de atividades de 

formação e desenvolvimento ético (numa perspetiva isomórfica de formação), a leitura 

de textos teóricos e legais e sua discussão, a discussão de dilemas e casos, a observação 

de aulas e do comportamento ético dos alunos, entre outros.  

Destacamos, assim, como princípios formativos a diversidade estratégica 

(desenvolvimento de diversas atividades em contexto de formação); a promoção de 

dinâmicas colaborativas e reflexivas, nomeadamente pela investigação-ação e pela 

experiência, em formação, de atividades a promover com os alunos nos contextos 

escolares. A investigação-ação como metodologia formativa, procurou “ter um papel 
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integrador (tornando-se central pelo menos numa segunda fase do processo formativo), 

agregando os professores em torno de projetos orientados para a compreensão e 

transformação das suas práticas e dos seus contextos” (Caetano, 2010, p. 169). Os 

princípios de formação encontram a sua fundamentação em princípios mais amplos “de 

participação, reflexividade e contextualização – e em perspetivas de uma formação 

indagativa, dialógica e experiencial” (ibidem), nomeadamente numa ética situada e 

contextualizada. A figura seguinte permite sintetizar os processos desenvolvidos nos 

contextos de formação em que  “há um conjunto de princípios que são colocados 

graficamente num plano que serve de pano de fundo, que perpassa toda a formação e 

que orienta os modos pelos quais o sistema de formação se articula com o sistema de 

intervenção onde os professores atuam” (Caetano, 2010, p.168). 

Figura 2 - Esquema síntese dos processos formativos de formação ética de professores (adaptado de 

Caetano, 2010, p. 169) 

 

 

Metodologia de Recolha e análise dos dados 

As opções metodológicas foram necessariamente tomadas a dois níveis: ao nível 

dos processos de formação de professores (pela investigação-ação) e ao nível dos 

processos de investigação acerca dessa formação (investigação-formação). Tratando-se 

de um processo de investigação, houve estratégias e técnicas que foram usadas 

Contextos escolares Sessões de Formação Ética da compreensão, da responsabilidade 

e do cuidado 

Participação, contextualização, 

reflexividade 

 

Isomorfismo 

 

 

Perspetivas  indagativa, dialógica e 

experiencial 

Princípios formativos: diversidade 

estratégica, dispositivos reguladores, 

investigação-ação, dinâmicas 

colaborativas e reflexivas 

 

Portfolio 

Projetos I-A 

Intervenção 

Investigação-

ação 

Diagnóstico 

Muro de Valores 

Leitura/ Debate 

Avaliação Final 

Divulgação 

Dilemas/ Casos 

Role-play 

Follow-ups 

Observação  

Reflexão 

(diários, 

reflexões 

individuais e de 

grupo) 
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simultaneamente para a investigação e para a formação, algumas das quais introduzidas 

ainda pelos professores nos seus contextos de trabalho:~ 

Figura 1 - Esquema de recolha e análise de dados a dois níveis 

 

 

 

Houve, ao longo do tempo, diversos processos formativo-investigativos, o que 

permitiu uma maior reflexividade em relação aos próprios processos e uma distanciação 

sobre os mesmos. Nos diferentes contextos e momentos da formação de professores, 

numa perspetiva entrosada dos processos formativos, recorreu-se a diversas técnicas de 

recolha de dados que, depois de analisados, tornaram possível a resposta às questões de 

investigação e ao cumprimento dos objetivos. A formadora-investigadora, numa mesma 

perspetiva, reinvestiu parte das suas análises e reflexões na formação dos professores e 

consequente formação ética dos alunos, em vários momentos da formação.  

Tabela 1 

Recolha de dados nas duas fases principais do estudo 

Recolha de dados Oficina Projeto 

Entrevista Inicial (Focus group)   

Entrevista de follow up   

Questionário4    

Diários de bordo ----  

Reflexões de aulas dos professores   

Reflexões das sessões de formação   

Reflexões finais individuais da formação   

Projetos de intervenção de formação ética dos alunos   

Observação pelos professores (incluem registos dos alunos)   

Observação pela formadora   

                                                           
4
 O questionário utilizado foi o construído e aplicado pela equipa do projeto “Pensamento e formação 

ético – deontológica de professores”.   

 

 

 

 

 

 

 

Investigação – Formação 

Centrada nos processos de formação de professores com vista 

à intervenção nas turmas 

Investigação – Ação 

Centrada nos Contextos – 

Metodologia de Investigação 
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Discussão de Resultados 

Os dados recolhidos, complexos e ricos, foram analisados
5
 segundo algumas 

dimensões que se mostraram pertinentes e emergentes dos próprios dados, face ao nosso 

problema de estudo e questões de investigação. Tendo por base uma metodologia de 

investigação-ação na formação ética de professores, que parte para a formação ético-

moral dos seus alunos, emergem algumas dimensões relacionadas com a própria 

natureza da investigação-ação, como:  

- Desenvolvimento profissional dos professores, associado à construção de 

saberes, à conceptualização de questões éticas, à mobilização de conteúdos éticos e ao 

desenvolvimento de níveis de reflexão; 

- Importância dos processos formativos desenvolvidos, associada à resolução de 

problemas reais e à prática, nomeadamente no que se refere à formação ética dos alunos 

e ao comprometimento e conscientização por parte dos professores; 

- Pensamento e ação ética dos professores, em diferentes momentos da formação.  

- Promoção da formação ética e desenvolvimento moral dos alunos, no quadro da 

formação para a cidadania bem como à criação de climas morais na escola, associada à 

própria formação dos professores, reflexiva e investigativa. 

As dimensões referidas foram retiradas do conjunto extenso de dados e 

interrelacionadas, quer em cada subsistema de formação, quer na relação de ambos. 

Cada situação de investigação/formação foi sujeita a um processo avaliativo, com uma 

componente formativa e continuada, ocorrida durante a formação, e uma avaliação final 

onde, entre outros instrumentos, se procedeu à repetição da aplicação dos instrumentos 

utilizados no início (como os questionários), se analisaram portfolios, compostos por 

reflexões, observações, diários e projetos de intervenção e se procedeu à análise de 

follow ups (por entrevista). Para esta comunicação apresentamos alguns resultados 

relativos ao que considerámos serem momentos de reflexão conjunta e momentos de 

reflexão individual. Consideramos como momentos de reflexão coletiva, os debates 

feitos nas sessões presenciais de formação, as entrevistas inicias e as atividades 

experimentadas e discutidas em formação, com vista à construção dos projetos de 

intervenção. Consideramos como momentos de reflexão individuais, as entrevistas de 

follow up, os diários, as reflexões das sessões de formação e as reflexões finais de 

formação. 

                                                           
5
 À data desta comunicação, os dados recolhidos não estão analisados na sua totalidade, pelo que a análise 

que apresentamos é, ainda, parcial.  
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Os processos formativos desenvolvidos nas ações de formação, evidentes nas 

reflexões dos professores (individual e coletiva) contribuíram para a mobilização de 

conteúdos de carácter ético. Através das reflexões dos professores foi possível construir 

um conjunto de categorias que revelam uma reflexão e uma ação éticas, esta última 

tornada cada vez mais consciente ao longo do próprio processo de formação. A 

metodologia de formação adotada contribuiu para essa mesma consciencialização e para 

elevados níveis de reflexão e de discussão, reflexão que alimentou o próprio ciclo de 

investigação-ação que, por sua vez, contribui para a própria reflexão ética.  

a) Os valores e os princípios éticos na profissão e os conteúdos éticos mobilizados  

Nas sessões de formação foram discutidos e trazidos à consciência (individual e 

colectiva) os valores que a escola transmite aos alunos e o próprio valor do bem do 

aluno, bem como os princípios éticos da própria profissão docente, num diálogo entre a 

ética pessoal e a ética profissional. Por outro lado, os vários papéis que se atribuem hoje 

ao professor, nomeadamente o do professor enquanto educador ético-moral, foram 

amplamente discutidos ao longo das várias sessões de formação e estão patentes nas 

reflexões e diários dos professores, sendo um dos conteúdos de carácter ético mais 

debatido e mais analisado, quer de forma individual, quer em grupo.  

Categorias Indicadores  

Os valores que se transmitem na escola 
e pelo professor 

 

Valores que nos permitem viver em sociedade. 

A responsabilidade, o altruísmo, o respeito, o 

trabalho, o esforço, a liberdade. 

O professor como veículo e recetáculo de valores 

e praticante do bem em relação ao outro. 

A ética e a responsabilidade. 

O bem do aluno 

É aquilo que o beneficia. 

É aquilo que o promove. 

É aquilo que o prepara. 

 É ensinar a lidar com a frustração. 

Ajudá-lo a desenvolver a confiança, o otimismo e 

a perseverança. 

Ética pessoal versus ética profissional 

O professor não transmite o que o faz agir mas o 

que pensa ser o mais correto. 

A experiência e a “bagagem” pessoal têm um peso 

muito grande.  

Há uma diferença entre o que discutimos que 

devemos fazer e depois o que fazemos.  

Há uma leitura ética que é individual. 

Exige-se ao outro o que se tem para si.  
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O professor como modelo 
 

Transmitimos aos outros a nossa maneira de 

pensar individual. 

A forma de estar do professor pode influenciar 

quem está à sua frente. 

Os professores são as pessoas com quem os 

alunos podem falar e em quem confiam. 

O professor que promove experiências 
de formação ética 

Os alunos reproduzem e vivem situações que os 

obrigam a pensar na forma como devem agir. 

Os alunos têm que experienciar. 

Os professores promovem a reflexão. 

Os professores promovem o diálogo, levando a 

pensar. 

Assembleias de turma, debates, filmes e jogos. 

 Fazê-los pôr no lugar do outro. 

Ajudar a criar jovens críticos e participativos no 

seu processo de educação. 

Dar oportunidade aos alunos de pensar nos prós e 

nos contras de cada ação. 

 

b) O papel da reflexão na formação ética de professores  

Procurando entender a forma como os próprios processos formativos são 

catalisadores de uma reflexão ética e de uma ação ética, centrámo-nos na reflexão, 

enquanto processo privilegiado nesse entendimento. Assim, a reflexão em formação tem 

implicações no comportamento e na conduta do professor, na sua consciencialização 

ética, no trabalho colaborativo e de partilha entre os professores e na movimentação do 

próprio ciclo de investigação-ação, associado ao desenvolvimento e à mudança.  

Categorias Indicadores  

No comportamento e na conduta do 

professor 

 

A conduta resulta do pensamento e da reflexão.  

É urgente a reflexão sobre a deontologia e a ética. 

A reflexão permite chegar muito fundo nos 

problemas de cada um dos alunos, nos problemas 

da turma, nas interações complexas. 

Na consciencialização ética 

Equacionar uma série de questões das práticas 

pedagógicas, postura perante os alunos, perante os 

colegas, a comunidade. 

A reflexão como encontro com comportamento 

éticos. 
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A reflexão como ajuda à resolução de dilemas 

éticos. 

A formação faz refletir/ despertar para situações 

que por vezes não damos tanta importância. 

A reflexão permite tomar consciência da 

dificuldade que temos em definir os nossos 

valores. 

Na partilha e na colaboração entre os 

professores 

Obriga à colaboração das partes envolvidas. 

 Saber que a partilha de métodos, estratégias e 

conhecimentos com todos os colegas é a principal 

arma para incutir nos alunos melhores 

aprendizagens, valores e condutas éticas. 

Não só se partilham experiências como também se 

encontram soluções. 

Na movimentação do próprio ciclo de 

investigação-acção 

Tomar consciência da escrita como processo 

reflexivo. 

Há que aproveitar as oportunidades de promover a 

mudança.  

Há que criar situações que obriguem ao conflito 

interior, que ponham em causa, que 

problematizem. 

A ação visa essencialmente promover a reflexão 

sobre as práticas docentes (auto e hetero análise) 

permitindo a resolução de problemas e 

fomentando de forma efetiva o desenvolvimento 

ético dos alunos. 

 

Algumas Conclusões 

Uma das questões que temos vindo a levantar tem a ver com a relação entre os 

processos formativos adotados na formação de professores e a formação ética dos 

professores, nomeadamente a reflexão ética que obriga, pela sua natureza, a níveis 

elevados de reflexão. Por outro lado, acreditando que a reflexão e a consciencialização 

têm uma forte influência na ação (ética), temos procurado perceber se metodologias de 

formação que obrigam a uma reflexão sistemática e constante atuam no sentido dessa 

influência. Por outro lado ainda, uma vez que a ética obriga a uma relação com o outro, 

procurámos perceber que valia traria uma formação centrada em processos de 
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colaboração e de reflexão perante o outro (o outro professor, mas essencialmente o 

outro enquanto aluno) na construção dessa mesma relação. De acordo com a análise 

deste conjunto de dados, a relação entre a investigação-ação, enquanto metodologia de 

formação de professores e a própria formação ética de professores, é muito estreita. A 

investigação-ação mobiliza um conjunto de competências de reflexão e de avaliação, 

bem como de colaboração e de relação (consigo e com o outro) que contribui para o 

próprio desenvolvimento ético dos professores e, pela ação, dos seus alunos. Assim, os 

professores em formação demonstraram que:     

- Refletem acerca das razões de ensinar e dos diversos papéis que lhes são 

atribuídos, nomeadamente o de educador ético-moral. 

- São conscientes da forma como influenciam os seus alunos, como modelo de 

comportamento e conduta e na transmissão de valores éticos, e numa relação entre ética 

pessoal e ética profissional. 

- São conscientes da importância da relação com o outro/aluno, no sentido de lhe 

promover o bem.  

- Dão oportunidade aos alunos de experimentarem situações de formação ética 

como a livre expressão de opinião, o discurso democrático em sala de aula, a criação de 

momentos de reflexão, o incentivo ao espírito crítico e à reflexão. 

- São conscientes da forma como comunicam com o outro. 

- Criam formas de atuação com base em valores de justiça, respeito, compaixão e 

solidariedade. 

A metodologia que utilizámos visa a reflexão profunda e sistemática das 

realidades, visa a colaboração na construção e intervenção em projetos comuns, visa a 

mudança e melhoria de realidades e pessoais e que, pela sua própria natureza, promove 

a formação ética dos professores envolvidos e, pelo carácter interventivo, a formação 

ética dos alunos.   
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RESUMO: Esta pesquisa teve como propósito analisar a percepção de tutores da escola de 

artes, ciências e humanidades da universidade de são paulo - each/usp - que utilizam a 

metodologia do problem based learning - pbl - no desenvolvimento da disciplina resolução 

de problemas i e ii, que é ministrada no primeiro ano dos cursos de graduação. Assim 

sendo, tendo como referência o ensino considerado tradicional, este estudo teve como 

objetivo refletir sobre as diferenças percebidas pelos tutores da disciplina de resolução de 

problemas que utilizam o pbl como alternativa para a melhoria da aprendizagem. Para a 

realização da pesquisa qualitativa utilizamos a técnica de entrevista em profundidade tendo 

como finalidade conhecer o perfil profissional dos tutores, sua formação, além de detalhes 

de suas experiências profissionais no ensino universitário com a utilização do pbl e com as 

estratégias de ensino consideradas tradicionais.  
 

 

Introdução 

A presente pesquisa, em versão anterior, analisou as metodologias ativas no 

processo de ensino da disciplina Resolução de Problemas - “RP”, ministrada no Ciclo 

Básico, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, 

tendo como foco a percepção dos estudantes (RODRIGUES E PACHECO, 2012). 

Agora, com base no mesmo estudo sobre o PBL na disciplina citada, observa-se a 

percepção de tutores
1
 que atuam como assistentes dos docentes responsáveis pela 

disciplina de RP nesta instituição.   

A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – 

EACH, também conhecida como USP Leste, localizada na Zona Leste da cidade de São 

Paulo, nasceu em comemoração ao aniversário de 70 anos da Universidade de São 

Paulo
2
 e, também, como resposta às reivindicações de grupos populares organizados 

                                                 
1
A seleção e integração do estudante de pós-graduação para Tutoria é realizada mediante participação 

obrigatória em um curso de Treinamento Preparatório para Tutoria em RP, oferecido pelo Grupo de Apoio 

Pedagógico - GAP/EACH, no início de cada semestre letivo. 
2A USP: Universidade de São Paulo foi fundada em 1934. É uma das três universidades mantidas pelo governo do 

estado de São Paulo sendo a maior universidade pública brasileira, bem como uma das universidades mais 
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dessa região, que travaram nos últimos quarenta anos, um longo e difícil diálogo com os 

diversos setores da sociedade e do poder público em prol de melhorias para as 

condições de vida na região.  

Desde a sua criação, no ano de 2005, a EACH/USP teve como principal propósito 

a oferta de novos cursos, tais como: Ciências da Atividade Física, Gerontologia, Gestão 

Ambiental, Gestão de Políticas Públicas, Lazer e Turismo, Licenciatura em Ciências da 

Natureza, Marketing, Obstetrícia, Sistemas de Informação ou Têxtil e Moda, que 

tiveram como princípios, em sua elaboração curricular, o atendimento de novas 

demandas da sociedade e, em especial, a articulação de saberes de docentes e estudantes 

com as comunidades que vivem no entorno da universidade.  

Diferente dos cursos tradicionais da universidade de São Paulo, os cursos da 

EACH, em sua proposta pedagógica, incluem na estrutura curricular, no primeiro ano, 

do Ciclo Básico
3
, disciplinas que possibilitam aos estudantes terem uma formação 

acadêmica baseada em propostas interdisciplinares com o intuito de dar-lhes uma visão 

de fenômenos sociais de maneira crítica, ampla com base em “múltiplos olhares”,  

[...] espera-se que os estudantes tenham a oportunidade de enfrentar os 

desafios de seus campos profissionais com uma visão mais complexa da 

sociedade, da cultura e da ciência, a partir das experiências interdisciplinares 

e teoricamente abrangentes do Ciclo Básico e do seu aprofundamento nas 

temáticas de seus cursos específicos. Dessa forma, estarão melhor 

preparados para viver no mundo contemporâneo que cobra dos profissionais 

a especialização do conhecimento mas, também, sua inserção em redes de 

conhecimento e de relações com a cultura e a sociedade. (PORTAL DO 

CICLO BÁSICO. USP LESTE, 2011) 
 

A estrutura curricular do Ciclo Básico da EACH foi organizada em três eixos. 

Conforme Araujo e Arantes (2009) o primeiro eixo, intitulado: Formação Introdutória 

Específica tem a finalidade de apresentar ao estudante as bases conceituais de seu curso 

e, desde o início, mostrar as possibilidades de atuação profissional. Já o segundo eixo, o 

de Formação Geral, visa ofertar disciplinas gerais – multi e interdisciplinares –, 

voltadas para uma formação geral e direcionada para “complexidade dos fenômenos 

                                                                                                                                               
prestigiadas da America Latina, com aproximadamente 75.000 estudantes de graduação e pós-graduação 

matriculados.  
3 O primeiro ano funciona com um Ciclo Básico, comum aos alunos de todos os cursos. Ele está planejado para 

promover a iniciação acadêmica dos novos estudantes, mediante uma abordagem efetivamente interdisciplinar, de 

questões abrangentes e fundamentais ao conhecimento científico e social. Como forma de articulação entre teoria e 

prática, entre os conhecimentos científicos e os cotidianos, o Ciclo Básico tem como eixo de referência do currículo 

atividades de Resolução de Problemas. Disponível em: http://each.uspnet.usp.br/site/graduacao-

cursos.php?item=ciclo-basico. Acesso: 22/02/2013. 
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naturais, sociais e culturais”. Finalmente o terceiro eixo, o de Formação Científica, por 

meio da disciplina Resolução de Problemas, tem como objetivo central, incentivar a 

formação científica dos estudantes por meio da construção coletiva de novos 

conhecimentos, da integração de estudantes dos diferentes cursos e da aproximação com 

a comunidade local.  

A disciplina Resolução de Problemas – RP - é desenvolvida em dois módulos, no 

primeiro ano dos cursos de graduação da EACH. Esta disciplina busca desenvolver no 

estudante o interesse pela pesquisa; a autonomia nos estudos; o senso crítico e a 

capacidade de trabalhar em grupo.  

De maneira geral, para o desenvolvimento da disciplina no Ciclo Básico, no 

projeto original, eram compostas turmas de 60 estudantes de diferentes cursos que, 

posteriormente, são divididas em 5 grupos de trabalho, coordenado por um professor 

doutor da EACH, com uma média de 12 estudantes. Finalmente são subdivididos em 2 

subgrupos para a realização do trabalho de pesquisa e resolução de problemas. No 

modelo atual, a partir do ano de 2012, passa a haver dentro da universidade um 

questionamento sobre a participação de tantos docentes na condução dos grupos. Passa 

a acontecer, de alguma maneira, uma adaptação do projeto original, reduzindo o número 

de docentes e incluindo o acompanhamento dos grupos por intermédio também dos 

tutores, estudantes de pós-graduação. Desta maneira, no projeto atual, cada grupo de 30 

estudantes passam a ser supervisionados por um docente, que conta com o auxílio de 

um tutor. Portanto, de 5 professores doutores previstos passa-se a ter apenas dois, o que 

denota já uma certa precarização do projeto original. 

Os tutores estudantes tem como responsabilidade fazer o acompanhamento dos 

subgrupos com base nas estratégias de trabalho da disciplina, com o uso do Problem-

Based Learning – PBL durante as quinze semanas. A estratégia de trabalho da disciplina 

de RP é promover o papel ativo do estudante que trabalhará em pequenos grupos e 

desenvolverá pesquisas sobre problemas complexos relacionados à realidade do seu 

cotidiano (UVINHA, 2009). 

Nesse processo de aprendizagem, diferente do modelo de ensino “tradicional” 

desenvolvido, em geral, pela educação básica do país, no ensino fundamental e médio, a 

prioridade nessa disciplina é favorecer o protagonismo do estudante em detrimento da 

presença diretiva e autoritária do professor. 
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Em cada semestre a coordenação de curso do Ciclo Básico propõe temáticas aos 

docentes e tutores, em uma reunião antes do início das aulas, visando orientar o trabalho 

com os subgrupos. Esses temas podem surgir de problemas observados na comunidade, 

podem envolver questões sociais atuais e polêmicas ou podem nascer da curiosidade e 

do interesse dos estudantes de cada subgrupo.   

No Portal do Ciclo Básico (2012) encontram-se orientações para o 

desenvolvimento das reuniões com os grupos, e, nestas orientações sugere-se que, 

preferencialmente, os grupos sejam compostos por 12 alunos que terão que cumprir, em 

forma de rodízio, nas quinze semanas, tarefas diferentes envolvendo a coordenação das 

atividades de pesquisa, da produção do grupo e dos encontros.  

A proposta do Ciclo Básico aponta como fundamental para o encaminhamento das 

aulas de RP que, nos primeiros encontros com os grupos, o docente e tutor façam a 

apresentação da temática a ser estudada no semestre, por meio atividades dialogadas, 

conferências, apresentação de filmes, com a intenção de dar aos estudantes uma visão 

mais profunda do tema que será pesquisado e da própria proposta de aprendizagem.  

Após essa etapa parte-se para a definição de um problema, hipóteses e estratégias 

de estudos, para direcionar as pesquisas e intervenções que serão necessárias para 

responder ao problema. A proposta da disciplina de RP ainda prevê dois encontros para 

socialização do projeto e dos resultados da pesquisa, um por volta da quinta semana e 

outro ao final do semestre, momento em que todos os estudantes entregarão um 

relatório científico registrando a produção do grupo.  

 

Método  

Objetivo 

Tendo como referência o ensino considerado tradicional, este estudo teve como 

objetivo refletir sobre as diferenças percebidas pelos tutores da disciplina de resolução 

de problemas que utilizam as metodologias ativas, no caso o Problem-Based Learning – 

PBL, como alternativa para a melhoria da aprendizagem no ensino superior.  

 

Amostra 

O grupo observado neste estudo caracteriza-se por trinta e um estudantes 

procedentes de diferentes programas de pós-graduação da USP que participaram de um 
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processo seletivo para tutores na EACH/USP como a finalidade de aprimoramento em 

atividades didáticas junto aos cursos de graduação nas disciplinas ACH0041 – 

Resolução de Problemas I e ACH0042 – Resolução de Problemas II.  

 

Instrumentos e Procedimentos 

Para a realização da pesquisa foi enviado ao grupo de tutores um e-mail de 

sensibilização, contendo três questões, com a finalidade de identificar suas impressões 

iniciais sobre sua participação na disciplina de Resolução de Problemas. Dos trinta e um 

tutores, apenas dezesseis responderam a solicitação e, a partir das respostas deste grupo 

apenas três tutores (dois do sexo feminino e um do sexo masculino) foram selecionados 

para a entrevista em profundidade por declararem experiência profissional no ensino 

superior.  

Para registro das informações optamos pela técnica da entrevista fechada com 

aplicação de um questionário estruturado com três perguntas iguais para todos 

entrevistados (identificados no estudo como: Tutor 1, Tutor 2 e Tutor 3) com a intenção 

de conhecer o perfil profissional, além de compreender a sua experiência profissional 

com a utilização do PBL na disciplina Resolução de Problemas na EACH/USP, bem 

como outras experiências no ensino superior com a metodologia de ensino considerada 

tradicional. Todos os entrevistados assinaram termo de consentimento de divulgação de 

suas respostas, porém solicitaram anonimato.   

 

Resultados  

As entrevistas foram realizadas individualmente, duas nas dependências da 

EACH/USP e uma na Faculdade de Educação da USP, todas foram gravadas e duraram 

em média 45 minutos. O conteúdo de cada entrevista foi transcrito, analisado e os 

excertos selecionados, trechos do diálogo que respondem de maneira objetiva às 

questões de pesquisa, que serão apresentados a seguir, foram organizados em três blocos 

sendo: a) o perfil; b) as diferenças entre o ensino considerado tradicional e o ensino com 

a utilização das metodologias ativas – PBL e c) as dificuldades e vantagens observadas 

durante o processo de tutoria na disciplina resolução de problemas.  
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Discussão e Conclusões 

Sobre o perfil dos entrevistados 

Os três tutores selecionados para a entrevista fizeram curso de graduação em 

ciências humanas nos últimos dez anos, residem na cidade de São Paulo e iniciaram o 

curso de mestrado na USP no ano passado. Um deles formou-se em uma universidade 

privada e dois em universidade pública, todos declararam ter experiência em instituições 

privadas de ensino superior que desenvolvem suas atividades baseadas no modelo 

tradicional de educação. A faixa etária do grupo de entrevistados variou entre 27 e 35 

anos. 

De maneira geral todos declararam nunca terem tido experiências profissionais 

anteriores que envolvesse a utilização de metodologias ativas de ensino. Revelaram, 

também, que, antes do ingresso na EACH/USP, não conheciam o PBL e que nunca 

realizaram nenhum curso de formação específica nesta área. Afirmaram que 

desconheciam essa modalidade de ensino nos cursos de graduação da USP e que, por 

isso, o edital de seleção para monitores para a disciplina de Resolução de Problemas 

chamou-lhes muito a atenção. Entenderam que tal oportunidade possibilitaria uma 

maior proximidade com o ensino na universidade pública e que o conhecimento de uma 

nova metodologia de ensino, como o PBL, favoreceria a prática profissional de cada 

um.  

Sobre as diferenças entre o ensino considerado tradicional e o ensino com a 

utilização das metodologias ativas - PBL. 

Sobre a tutoria que realizaram na disciplina de Resolução de Problemas e a 

utilização da metodologia do PBL durante todo o processo de ensino e, ainda, sobre as 

diferenças percebidas entre esse método e o ensino superior baseado nas metodologias 

consideradas tradicionais, os tutores apresentaram as seguintes percepções: 

Respostas do Tutor 1: 

[...] a autonomia e liberdade presentes no processo de ensino que é oferecido 

ao aluno na disciplina de resolução de problemas, é muito maior e mais 

evidente com o uso do PBL, porém, no caso dessa disciplina, talvez por não 

estarem habituados com tanta liberdade de estudo, houve por parte do grupo 

de alunos um certo descaso com a aprendizagem. Para mim ficou claro que 

sem a temida prova escrita, a chamada e os seminários, os alunos perdem o 

interesse pelo que estão fazendo.  
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[...] mas, acho também, que a má condução do professor durante a o 

desenvolvimento da disciplina foi o fator responsável por todo o 

desinteresse dos alunos do meu grupo. [...] pude observar durante o período 

de tutoria, outros colegas tutores, discutindo com os professores 

responsáveis pela disciplina quais seriam as estratégias para melhor 

condução da tutoria e, também, participando do processo e auxiliando 

alunos que se mostravam muito envolvidos com suas pesquisas. Acho 

importante que os professores e os tutores conheçam e gostem do que estão 

fazendo, que entendam dessa metodologia ativa e que consigam motivar os 

seus alunos. 

 
Respostas do Tutor 2:  

[...] notei que nessa metodologia de ensino existe uma maior facilidade de 

apreensão do conteúdo pelo aluno, que o coloca em prática de forma 

imediata, justamente porque ele escolheu o que seria pesquisado, estuda um 

assunto que ele gosta. Outro fato importante que observei no PBL foi a 

maior aproximação entre o aluno e o professor, isso permitia que as dúvidas 

fossem resolvidas de imediato e dessa forma um vínculo de respeito foi logo 

estabelecido entre os dois lados.  

[...] durante a tutoria eu percebi que esse contato mais próximo só é possível 

nessa forma de trabalho, que estimula tanto o professor quanto o aluno a se 

interessarem pelo assunto discutido, permitindo maior aprofundamento dos 

temas discutidos e o desejo de saber mais. 

 

Ainda sobre as diferenças percebidas, na mesma questão, o tutor 2 complementa a 

sua resposta fazendo os seguintes apontamentos: 

[...] nas universidades públicas, aqui mesmo na USP, nas particulares mais 

caras, que utilizam a forma tradicional de ensino, muitas vezes cria-se um 

grande distanciamento entre o professor e aluno por causa da imposição de 

um conteúdo que não é claro para o aluno. Acho que isso quase sempre é 

feito como uma estratégia para oprimir o aluno e mostrar o quanto ele não 

sabe nada e o quanto deve obedecer ao professor que o terá em suas mãos 

no momento da avaliação final. No tradicional é só o professor que decide... 

Já no PBL o aluno perde o medo do professor, o processo é mais aberto, 

democrático, mas nem sempre a aprendizagem e o resultado final são 

positivos, pois sem cobranças os alunos não se esforçam. 

 

Respostas do Tutor 3: 

[...] no PBL o aluno não se sente em uma sala de aula e mesmo tendo uma 

aula como ele sempre conheceu. Por isso ele fica todo perdido e sem 

conseguir perceber os objetivos da disciplina de RP e da metodologia dela. 

Todos os alunos que passaram no vestibular tiveram uma formação nos 

moldes tradicionais, com trabalhos e provas, muito conteúdo para ser 

copiado da lousa e sequência de conteúdos. Ele ainda não sabe que pode 

aprender com pesquisa, ele não entende a importância e nem o sentido de 

uma pesquisa. [...] Pesquisa para ele sempre foi cópia de textos da internet e 
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de livros. 

 

[...] já os professores, nossos supervisores, responsáveis pelos alunos de RP 

também parecem ficar perdidos e insatisfeitos. A impressão é que eles 

preferem a forma tradicional de ensino, porque conseguem controlar mais os 

estudantes e o conteúdo que será trabalho ao longo do semestre.  

 

[...] em RP, a todo o momento, aparecem assuntos diferentes, trazidos pelos 

alunos, que não fazem parte da área de conhecimento deles, que causam 

desconforto ou até mesmo o desinteresse deles. Em RP, muitas vezes, eu 

ouvi do meu supervisor reclamações como: [...] poderíamos dar aula de 

metodologia ou algo mais importante para os alunos; [...] estamos todos 

perdendo tempo de aula aqui; [...] nem todo mundo pode e sabe fazer 

pesquisa; [...] poucos serão pesquisadores. [...] acredito que, da mesma 

forma que os alunos, nem todos os professores/supervisões conhecem ou 

estão preparados para o ensino com a metodologia proposta no programa da 

disciplina de resolução de problemas. 

 

Nota-se nesta primeira etapa de respostas certo conflito e/ou contradição nas 

respostas dos tutores que destacaram como relevantes aspectos como a liberdade, a 

autonomia, a livre escolha, a facilidade de assimilação de conteúdos e a relação 

horizontal entre professor e estudante, mas, por outro lado, apontaram a ausência de 

estratégias do ensino considerado tradicional como recursos eficazes para o estímulo e 

manutenção do interesse e da participação dos estudantes no processo de ensino.  

Os tutores alegaram que, em determinadas situações, ficou evidente o desconforto 

dos professores responsáveis com a metodologia pelo fato dela tirá-los do conforto do 

método considerado tradicional, do domínio de seu campo de conhecimento. 

Observaram, também, o desconhecimento das estratégias do PBL por parte dos 

professores o que não se mostravam habilidosos para a condução dos conflitos que 

surgiram no decorrer do semestre.  

 

Sobre as dificuldades e sobre as vantagens percebidas por eles durante a 

utilização desta metodologia ativa de ensino. 

Com base nas experiências e observações realizadas nas quinze semanas de curso, 

sobre as dificuldades e possíveis vantagens, os tutores revelaram que:  

Respostas do Tutor 1: 

[...] a dificuldade maior que observei foi a dos professores responsáveis pela 

turma de RP em planejar e apresentar aos alunos todo o processo e objetivos 

da aprendizagem baseada em problemas que seria realizada durante todo o 
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semestre. Isso prejudicou todas as turmas, ninguém sabia exatamente o que 

fazer e esse fato, acompanhado pela falta de um critério claro de avaliação, 

fez com que o curso ficasse enfadonho e desestimulante para todos.  
 

[...] a vantagem da metodologia, é, se for bem aplicada, na minha visão, a 

liberdade na organização do trabalho e a possibilidade de buscar 

conhecimentos em lugares que não só a universidade. Pesquisando sobre 

essa metodologia eu aprendi que ela pode se expandir para lugares onde se 

encontram problemas sociais e os desafios que necessitam de pesquisas e 

soluções. O PBL permite o contato com pessoas e grupos da sociedade que 

motivam e complementam o ensino e conhecimento da universidade. 

 

Respostas do Tutor 2: 

[...] as dificuldades, como os temas de pesquisa são complexos, se 

concentram no curto tempo que os grupos têm para a elaboração do projeto 

e nas poucas horas disponíveis para orientação dos grupos. Para mim essa 

metodologia necessita de horas além das previstas na universidade. É 

necessário um tempo bem maior que o previsto nos 15 encontros para que o 

trabalho seja finalizado com qualidade. O resultado final não foi bom, não 

permitiu uma boa avaliação final, a apresentação foi muito corrida e o 

projeto mal feito.  

 

[...] as vantagens se concentram no aprendizado coletivo, todos erram e 

acertam juntos, todos têm a possibilidade de aprender e aprofundar 

conhecimentos, além de estarem mais próximos, conhecerem áreas 

diferentes de estudo e fazerem amizades assim que entram na universidade.  

 

Respostas do Tutor 3: 

[...] no meu caso a dificuldade que observei foi em relação a falta de 

preparação dos professores e tutores antes do início das aulas. Tivemos só 

uma palestra sobre o que faríamos e não se discutiu nada com profundidade 

sobre as metodologias ativas e sobre o que seria vivenciado com os alunos. 

Eu tive que ficar o tempo todo, correndo atrás, buscando soluções para os 

problemas dos alunos e para os meus problemas, isso não foi bom, eu não 

sabia como acompanhar direito e avaliar tudo. No final só valeu a nota de 

apresentação dos professores. 

[...] considero que a vantagem está na possibilidade de escolha que o grupo 

tem, eles escolhem o assunto que querem pesquisar, isso não é imposto pelo 

professor e nem pelo tutor. Dessa forma a queixa constante dos alunos por 

terem que estudar coisas que não são do interesse deles diminui bastante.  

 

Ainda sobre as vantagens o Tutor 3 complementa o seu relato afirmando que:  

[...] nesse processo de ensino, uma questão importante é a forma de 

distribuição das responsabilidades da pesquisa, eles assumem as tarefas que 

tem maior identidade com eles, assim a chance de bons resultados é maior. 

Sem contar que eles passam a perceber quem realmente trabalha e se esforça 

durante a pesquisa, e quem não participa do processo e, por isso, as 
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cobranças são feitas por eles mesmos e não pelo professor ou pelo tutor. Os 

alunos aprendem a trabalhar em grupo, a delegar, cumprir prazos, cobrar 

prazos uns dos outros. Todos querem ter um bom resultado ao final da 

pesquisa e querem apresentar um trabalho interessante, pois ficam com 

medo de serem mal avaliados por todos. 

 

Nas percepções dos tutores verificamos, de forma mais expressiva que, devido à 

formação acadêmica que todos tiveram baseada nas formas de ensino consideradas 

tradicionais, a existência de certa dificuldade na compreensão do que é proposto pela 

disciplina de RP como ferramenta de criatividade e de autonomia.  

Nota-se, mesmo entre os tutores que apontaram mais vantagens do que 

dificuldades durante o processo de ensino em RP, que a questão da avaliação, ainda é  

compreendida por eles em sua forma tradicional, aquela que valoriza o trabalho 

individual e a produção de um produto final.  

Em nenhum momento, entre os entrevistados, o processo de construção do 

conhecimento foi citado com um indicador para a avaliação individual e/ou coletiva. 

Apesar dos tutores selecionados pelo programa de pós-graduação da EACH/USP, 

cursarem o mestrado, declararem experiência profissional no ensino superior e terem 

passado por preparação específica para a função de tutor, nenhum deles demonstrou 

total domínio dos objetivos e estratégias propostas pela disciplina de resolução de 

problemas que lhes permitissem fazer a leitura das quinze semanas de forma a 

perceberem que é o processo de aprendizagem, com suas dificuldades e inúmeros 

conflitos, que dá sentido a essa metodologia e que permitirá o despertar para a pesquisa 

e auxiliará a transformação da visão de mundo do estudante recém-ingresso na 

universidade. Nesse sentido, vale lembrar que, no RP, a solução para o problema de 

pesquisa proposto, em geral apresentado nos moldes de um projeto de pesquisa 

acadêmico, não deve ser compreendido como o elemento definidor da avaliação da 

disciplina. Todas as atenções devem se voltar ao processo. 

Por fim, uma questão que se faz presente nas falas dos entrevistados, que se faz 

urgente entre os tutores e professores que ministram a disciplina de RP, é a necessidade 

de uma formação sobre as metodologias ativas em geral, sobre o Problem-Based 

Learning – PBL de maneira mais específica, e, sobre as bases de criação e 

funcionamento das disciplinas ACH0041 – Resolução de Problemas I e ACH0042 – 

Resolução de Problemas II e sua importância dentro da proposta do Ciclo Básico da 
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EACH/USP e para os diversos cursos de graduação da instituição.  

Entende-se que a atuação do tutor estudante de pós-graduação não se deve 

restringir a mera substituição ou falta de professores para a atuação no Ciclo Básico. No 

entanto, da forma como foi conduzido o atual processo de adaptação da disciplina com a 

entrada dos tutores, verificou-se que a preparação para tal importante tarefa pedagógica 

foi praticamente nula e que não houve também uma preparação dos docentes para este 

novo momento, de tal forma que pudessem perceber as possibilidades educativas 

também explícitas na relação docente-tutor.  Entende-se que é imprescindível um maior 

número de docentes envolvidos com tal proposta, desde que tenham identidade e 

experiência na área da educação e formação sólida para atuar como educador com PBL 

e em RP. O programa de tutoria é também um momento de aprendizado e formação do 

estudante de pós-graduação e desta maneira houve uma maior sobrecarga aos docentes, 

em alguns casos já não tão bem preparados e com identidade metodológica com a 

proposta do Ciclo Básico, tal como se pode notar no discurso dos tutores. 

O que se espera com essa breve discussão é que a necessidade de mudanças, nas 

formas de ensinar, de aprender e de construir novos conhecimentos, e em qualquer 

projeto pedagógico, sejam percebidas e debatidas por estudantes e educadores que 

desejam um ensino superior público de qualidade. Afinal, parte-se do pressuposto que 

uma universidade não deva submeter-se às formas tradicionais de ensino, mas que 

busque continuamente novas formas de ensinar. 
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RESUMO: Nesta comunicação apresentam-se dados de uma investigação em curso acerca 

das perspetivas dos/as profissionais de educação de infância em relação à aprendizagem 

precoce. Esta investigação assenta no pressuposto de que as conceções dos/as 

educadores/as de infância acerca do modo como as crianças aprendem afetam as suas 

abordagens pedagógicas e capacidades para se envolverem em práticas reflexivas e 

inovadoras  (Boulton-Lewis, Bronwlee, Berthelsen e Dunbar, 2008). A amostra deste 

estudo inclui estudantes de cursos de mestrado em educação pré-escolar e em educação pré-

escolar e ensino do 1º ciclo do ensino básico, da Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Coimbra, bem como educadores/as de infância, com e sem experiência 

relevante. A presente comunicação centra-se nos dados obtidos junto de estudantes dos 

cursos de mestrado acima mencionados e apresenta algumas implicações da análise desses 

dados para a formação. 

 

 

Introdução 

Compreender as experiências de aprendizagem das crianças pequenas tem sido 

uma tarefa recorrente de alguns pedagogos e investigadores ao longo de décadas. Para 

Dewey (Pinazza, 2007) as aprendizagens surgem através das interações estabelecidas 

entre a criança, as pessoas e o ambiente que a rodeia, em resultado das ações e 

interações realizadas com base em experiências prévias, que por sua vez são o resultado 

de outras ações. Desta forma Dewey considerava que as experiências educativas 

deveriam gerar condições para novas aprendizagens, e que o seu valor se mediria 

através da sua continuidade e interação. Tal princípio alertava para o facto de que as 

experiências não devem ser meras atividades rotineiras, devem sim ser pensadas de 

forma organizada e progressiva em termos de ideias e informações. 

Leontjev (1978) sublinha também a atividade do próprio sujeito na participação e 

interação com os outros, pois é através deste processo que a criança se apropria da 

cultura, ou por outras palavras, aprende. No entanto, esta apropriação da cultura não é 

encarada como um processo meramente individual. Nas palavras de Vygotsky (1998) a 

internalização, reconstrução interna de uma operação externa, só acontece através de 
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uma interação social com os outros. De acordo com Vigotsky a aprendizagem não segue 

o desenvolvimento, antes o impulsiona e promove, e todas as funções no 

desenvolvimento aparecem duas vezes: primeiro no nível social (entre as pessoas), e 

depois no nível individual (interior da criança) (Vygotsky, 1998). Este enfoque na 

mediação social foi também preocupação de autores como Piaget, referenciando a 

importância das interações sociais na aprendizagem, Bandura (1989) estendendo estas 

relações ao ambiente circundante, De Vries (1997) salientado o conceito de criança 

ativa, assim como Bronferbrenner (1979) que, com o seu modelo ecológico, enfatiza o 

desenvolvimento humano à luz das interações resultantes entre o indivíduo e o seu 

mundo social. Esboçam-se, a partir destes pressupostos, bases importantes para a 

aprendizagem e apropriação cultural de valores, ancoradas na participação ativa e 

criativa da criança nos contextos sociais (Corsaro, Molinari & Rosier, 2002). 

Estas perspetivas acerca da aprendizagem têm enquadrado uma parte significativa 

da investigação relativa ao valor da educação precoce e dos seus efeitos, influenciando 

também de forma considerável a definição dos programas de formação dos/as 

profissionais, em particular dos/as educadores/as de infância.  

Nos últimos anos tem sido também reconhecido que as crenças epistemológicas 

dos/as profissionais constituem mediadores da qualidade e do tipo de práticas que 

eles/as desenvolvem (Brownlee, Berthelsen & Boulton-Lewis, 2004; Brownlee, 

Berthelsen, 2005; Boulton-Lewis, Bronwlee, Berthelsen & Dunbar, 2008). Esta linha de 

investigação articula-se com a pesquisa acerca do impacto da formação dos/as 

educadores/as, a qual foi sendo progressivamente reconhecida como um preditor 

especialmente importante da qualidade dos cuidados e serviços educativos destinados à 

infância (Whitebook, 2003). 

Nesta comunicação apresentam-se dados de uma investigação recentemente 

iniciada pelas autoras acerca das perspetivas dos/as profissionais de educação de 

infância em relação à aprendizagem precoce. Esta investigação assenta no pressuposto 

de que as conceções dos/as educadores/as de infância acerca do modo como as crianças 

aprendem afetam as suas abordagens pedagógicas e as suas capacidades para se 

envolverem em práticas reflexivas e inovadoras (Boulton-Lewis, Bronwlee, Berthelsen 

& Dunbar, 2008). 
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A amostra deste estudo inclui estudantes de cursos de mestrado em educação pré-

escolar e em educação pré-escolar e ensino do 1º ciclo do ensino básico, da Escola 

Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra, bem como educadores/as de 

infância, com e sem experiência relevante. A presente comunicação centra-se nos dados 

preliminares obtidos junto de estudantes dos cursos de mestrado acima mencionados. 

 

Método 

Neste estudo a recolha de dados vem sendo realizada através de entrevistas 

semiestruturadas. O subgrupo em estudo integra 105 estudantes, todas do sexo feminino 

e com idades compreendidas entre os 21 e os 28 anos. A essas estudantes foram 

solicitados registos escritos acerca das aprendizagens das crianças em idade pré-escolar, 

baseados nas seguintes questões: 1. Como é que as crianças aprendem? 2. Como sabe 

que as crianças aprenderam algo? 3. Exemplos de aprendizagens das crianças. No 

momento da recolha dos dados 81 estudantes inquiridas encontravam-se a realizar o seu 

estágio final em contexto pré-escolar e 24 tinham recentemente finalizado esse estágio.  

Neste estudo adotou-se uma abordagem indutiva e a análise dos dados está a ser 

realizada seguindo os procedimentos da Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967). 

 

Resultados 

Três categorias principais foram identificadas a partir da análise dos dados 

obtidos, denominadas respetivamente de Agregação, Aprendizagem Ativa e Construção 

de Significado. Estas categorias aproximam-se das descritas por Brownlee e Chak 

(2007), tendo-se observado, à semelhança do que esses autores descrevem, um contínuo 

de perspetivas que vão da aprendizagem como agregação passiva ou justaposição de 

fatos e habilidades, até à conceção da aprendizagem como um processo ativo de 

construção de significado (meaning making). As categorias identificadas organizam-se 

em torno dos seguintes descritores: 
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Tabela I-Categorias identificadas e seus descritores 

Categorias Descritores 

 
 
Agregação 

Observação e repetição 

Modelação pelos adultos e pelos pares 

Instrução direta (ensino dirigido pelo adulto) 

Memorização e reprodução 

Imitação e reprodução de comportamentos/ modelo do adulto 

Evidências de retenção e aplicação pela criança 

 

 
 
Aprendizagem Ativa 

Exploração 

Aprender fazendo (learning by doing) 

Agência da criança 

Evidências da participação e envolvimento da criança 

 

 
Construção de Significado 

As crianças tomam iniciativas, fazem escolhas e resolvem 

problemas 

As crianças constroem o seu conhecimento 

Evidências do modo como as crianças constroem a sua própria 

compreensão e mudam como pessoas  

 

 

A aprendizagem como agregação surge, na generalidade, associada a uma 

conceção da criança como aprendiz relativamente passivo, a quem é requerido 

sobretudo a capacidade de observar e imitar modelos e seus comportamentos, e ainda de 

memorizar e reproduzir as informações/conhecimentos que o adulto seleciona. A 

aquisição de determinadas habilidades e conhecimentos factuais é valorizada, mas quase 

sempre apresentada de forma cumulativa e arbitrária.   

As conceções que integrámos na categoria aprendizagem ativa centram-se, de 

forma evidente, no reconhecimento da agência da criança e do seu ímpeto exploratório. 

A aprendizagem é relacionada com a participação da criança em contextos e 

experiências significativas, e uma medida dessa aprendizagem é dada pelo seu grau de 

implicação. A criança aprendiz é, neste caso, alguém que aprende fazendo, mas 

também, envolvendo-se. Os processos de aprendizagem são, em geral, descritos como 

processos sociais. 

Finalmente a aprendizagem como construção de significado relaciona-se 

sobretudo com a atenção aos processos de compreensão e de construção do 

conhecimento. Esta perspetiva, pouco frequente nas respostas obtidas, implica uma 

conceção da criança como capaz de tomar iniciativas e resolver problemas, sendo-lhe 

reconhecida a possibilidade de o fazer com autonomia. 
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Estas categorias condensam as respostas obtidas, que, como se afirmou, se 

organizam num contínuo, combinando de modos diversos (e quase sempre pouco 

articulados) elementos das diversas categorias. 

Uma análise mais detalhada dos dados obtidos em cada uma das questões indicia, 

todavia, diferenças interessantes no modo como as estudantes inquiridas formularam as 

suas perspetivas acerca dos processos de aprendizagem e das aprendizagens concretas 

que observam nas crianças. 

As conceções e crenças construtivistas predominaram na definição do modo como 

a criança aprende (1ª questão). Em resposta a esta questão as estudantes tendem a 

descrever a aprendizagem como um processo ativo, que implica a agência da criança e o 

seu impulso exploratório, embora seja menos comum que elas esperem que as crianças 

estabeleçam conexões e realmente construam significado e conhecimento a partir das 

suas experiência e atividades. 

Todavia, os dados obtidos nas 2ª e 3ª questões (que requeriam uma maior 

focalização das estudantes nas experiências concretas com as crianças nos seus 

contextos de estágio) não são congruentes com essas crenças e perspetivas 

construtivistas.  

De facto, quando inquiridas acerca do modo como identificam as aprendizagens 

das crianças e solicitadas a darem exemplos, a maioria das respostas das estudantes 

centra-se predominantemente em crenças menos sofisticadas. Nestas respostas 

prevalece uma conceção da aprendizagem como uma agregação de factos e habilidades. 

Em termos de processos, destaca-se a aprendizagem por modelação pelo adulto e 

mesmo o ensino ou instrução diretos. 

 
Discussão e Conclusões 

Estes dados sugerem que apesar de as estudantes terem “aprendido” o “discurso 

construtivista”, o seu próprio processo de aprendizagem não terá permitido modificar de 

forma substancial e duradoura as crenças anteriores acerca da aprendizagem e do 

ensino, as quais tendem a centrar-se em conceções simplistas da aprendizagem como 

um somatório de informação, factos e comportamentos, e em conceções tradicionais de 

ensino transmissivo. 

Do ponto de vista das implicações, estes dados confirmam a importância de, na 

formação dos educadores/as e provavelmente dos/as professores/as de outros níveis, 
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serem criadas oportunidades para a identificação e desconstrução das crenças 

epistemológicas que os/as estudantes trazem para a formação, e em particular das suas 

perspetivas acerca do modo como encaram a aprendizagem das crianças (Brownlee, 

Boulton-Lewis & Berthelsen, 2008). Considerando que essas crenças podem 

condicionar o impacto da própria formação, parece importante capacitar os/as 

estudantes para que reexaminem e, simultaneamente, analisem criticamente o modo 

como elas afetam as práticas pedagógicas que desenvolvem. 
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RESUMEN: Teniendo en cuenta que el Practicum constituye una etapa en la que tiene 

lugar la preparación de los futuros docentes en contextos singulares, y que con ella se 

pretende proporcionar unas competencias educativas que sirvan como punto de partida para 

el desarrollo de las distintas dimensiones de un conocimiento profesional, en esta 

comunicación nos detendremos en reflexionar acerca de las dificultades y problemas 

evidentes que, como futura maestra en prácticas, me he encontrado a la hora de responder a 

las actividades propuestas desde la Universidad de Santiago de Compostela para el 

desarrollo del Practicum II de la titulación de Grado de Maestro/a en Educación Infantil. 

Concretamente, en este trabajo profundizaremos en las dificultades acaecidas a la hora de 

pensar en una planificación para trabajar con niños pequeños, más aún con bebés de 0-1 

años, pensando en una escuela que no solo “cuida” a los niños, sino que de forma 

fundamentada también educa y desarrolla una enseñanza intencionada respondiendo a 

preguntas como: QUÉ Y PARA QUÉ ENSEÑAR, CON QUÉ materiales, DÓNDE se 

realizará la actividad, QUÉ CARACTERÍSTICAS tendrá dicha actividad estableciendo 

QUIEN la coordinará y bajo QUÉ PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO se desarrollará 

aclarando el papel del profesorado y del alumnado, así como POR QUÉ se realiza esa 

actividad y que también responde a ciertas preguntas alrededor de la EVALUACIÓN (QUE 

se evaluará, CÓMO y CUANDO). 

 

 

Introducción 

Toda situación de enseñanza implica siempre la presencia y relación de tres 

elementos fundamentales, los docentes que enseñan, los alumnos que aprenden y los 

conocimientos y/o contenidos a ser tratados. Además, debemos tener en cuenta que la 

práctica de la enseñanza se desarrolla siempre en un contexto que ejerce influencias 

fundamentales en el modo en que ésta tiene lugar y que determina de alguna manera qué 

contenidos se van a enseñar; pero también va a estar influida por las concepciones que 

acerca del propio proceso de enseñanza-aprendizaje tiene el docente. 

Podemos decir, por tanto, como señala Gimeno Sacristán (1992), que la vida del 

aula es, al igual que cualquier grupo o institución social, un escenario vivo, de 

interacciones, donde se intercambian ideas, valores e intereses diferentes. 

Así las cosas, como señala Pitluk (2007), la pregunta debe ser, cómo conseguir 

armonizar los diversos aspectos presentes en la compleja vida del aula para provocar 

una asimilación creativa por parte del niño. 
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Pues bien, será la planificación didáctica que como docentes hagamos la que nos 

permita tejer un escenario de aprendizaje centrado en los niños, ya que prever las 

propuestas a realizar permite la toma de decisiones desde la reflexión y nos permite 

contar con más tiempos y espacios para atender a la gran cantidad de hechos e 

imprevistos que tienen lugar simultáneamente en una situación concreta de enseñanza-

aprendizaje y, a su vez, nos va a permitir centrar la mirada en el grupo, en los niños, y 

en el desarrollo concreto de lo que hemos pensado.. 

Como señala la misma autora, debemos pensar la planificación como un 

instrumento que permite revitalizar la tarea docente y enriquecer a las instituciones, a 

través de la reflexión conjunta y la anticipación de las acciones a realizar, pero de modo 

flexible, abierto, modificable y dinámico; es decir, como parte de la profesionalización 

docente. Ahora bien, esta profesionalización pierde su sentido si se pone en juego como 

una acción individual desconectada de las acciones institucionales y del trabajo de los 

colegas. 

Por tanto, como decíamos con anterioridad, la planificación conviene que encaje 

con el quehacer cotidiano del centro y aula donde se realiza. Y para ello, como señala el 

profesor Fuentes Abeledo (2013a) conviene observar, recoger documentación y 

participar en lo que ocurre de forma habitual de modo que nos hagamos conscientes de 

aspectos como las características que tiene la planificación a medio-largo plazo del 

profesorado con el que trabajamos, bien sea en forma de documentos escritos o 

expresada de otras formas. 

 

Consideraciones generales 

Cuando nos referimos a una planificación a medio-largo plazo, tanto podemos 

pensar en la que corresponde a todo el ciclo a través por ejemplo de su incardinación en 

un Proyecto de Centro, como aquella planificación anual para un determinado curso o 

grupo de niños. Esta planificación anual debe reflejar de forma amplia los aspectos 

fundamentales que se abordarán durante el año lectivo, así como las consideraciones 

básicas que se deberán tener en cuenta a lo largo del mismo; los cuales nos permitirán 

construir un determinado ambiente de aprendizaje: 

- Estableciendo rutinas 

- Organizando espacios 
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- Disponiendo materiales 

Pero sabemos que en el devenir de las situaciones se van presentando cambios, 

van surgiendo nuevas ideas, de manera que en función de esta planificación anual se 

van realizando a lo largo del año diferentes planificaciones periódicas. Y, en el caso de 

la Educación Infantil, siguiendo nuevamente la propuesta del profesor Fuentes Abeledo 

(2013a) pensamos en tres modos básicos de organizar la planificación didáctica 

periódica en forma de: 

• Recorridos didácticos, para clases de bebés y de un año 

• Unidades didácticas y/o  

• Proyectos, para niños de 2 a 6 años 

Que suelen pivotar alrededor de un eje, tema, o centro de interés que normalmente 

se incorpora al título de la unidad o proyecto. Por eso podemos encontrarnos con 

programaciones periódicas del profesorado alrededor de ejes como: el colegio, la 

familia, la calle, el circo, el agua, etc., que van desarrollando los contenidos, 

experiencias, actividades para el logro de determinados objetivos en una secuencia 

coherente y ordenada. En no pocas ocasiones el profesorado recurre a propuestas 

elaboradas por otros –habitualmente editoriales- para esa programación.  

Centrándonos en los niños pequeños, y sobre todo en los bebés, lo que se puede 

identificar como una planificación de estas características es, fundamentalmente, como 

hemos señalado, una secuencia de actividades articulada (recorridos didácticos) que se 

organizan alrededor de: 

a) ACTIVIDADES DE RUTINA 

o Cambio de pañal e higiene corporal 

o Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Merienda, Cena 

o El sueño 

b) ACTIVIDADES LÚDICAS 

o En el interior del aula 

o En el patio al aire libre 

Es importante destacar, por tanto, que la unidad pedagógica más habitual en la 

Educación Infantil 0-3 años es la ACTIVIDAD, a diferencia de otras etapas educativas 

donde suele hablarse de planificar TEMAS, LECCIONES o UNIDADES 

DIDÁCTICAS, y de fases como: inicio, desarrollo y fin formalmente estructuradas. 
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Incluso, en este primer ciclo de Educación Infantil en el trabajo con los más 

pequeños, es preciso señalar que las ACTIVIDADES suelen presentarse como abiertas, 

sin conducir en muchos casos a conclusiones predeterminadas, aunque cabe realizar una 

reflexión previa pensando incluso en contenidos a abordar y en cómo se desarrollará 

(como por ejemplo, estableciendo algún principio de procedimiento en relación con el 

papel del profesor para incitar, potenciar la reflexión, desafiar, para que sigan 

aprendiendo), y también una reflexión posterior.  

Estas actividades no suelen estar dominadas por el profesor, sino que más bien 

este aporta materiales, organiza espacios y tiempos, y puede hacer sugerencias, plantear 

problemas, etc, incluso influenciar en la dirección de ellas, pero son los pequeños y 

pequeñas quienes las realizan y, aunque el profesor piense en trabajar determinados 

contenidos, en último término quien determina los mismos son los propios niños.  

Otra característica es que estas actividades con los más pequeños pueden estar 

ligadas unas a otras o, por el contario, no mantener relación alguna como sucede más 

habitualmente.  

Al respecto, resulta clarificador lo que la profesora Silvana Cossío (2001) explica 

acerca de la INTERVENCIÓN DE LAS DOCENTES en una actividad planificada: 

- Favorecer la exploración de distintos objetos que se ubican en un determinado 

lugar 

- Para trabajar contenidos como: 

• Reconocimiento del esquema corporal 

• Textura del material 

• Exploración de distintos objetos 

- Ademáis entiende que puede realizarse: 

• Con uno solo bebé, o con dos o incluso tres niños 

• También puede desarrollarse cómo: 

 Juego autónomo, o  

 Juego dirigido 

El papel de la docente va a ser brindar diferentes materiales y observar lo que 

ocurre. 
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Propuesta de planificación e investigación 

Aclarado, mínimamente, qué debemos entender por planificación y su encuadre 

más teórico, a continuación formulamos una serie de cuestiones que pueden servirnos, 

como señala Fuentes Abeledo (2013) para reflexionar si procede pensar en una 

planificación para trabajar con niños pequeños que pueda responder a todas o algunas 

preguntas que expondremos a continuación pensando en una escuela de educación 

infantil de los más pequeños, de los bebés, que no solo “cuida” a los niños, sino que de 

forma fundamentada también educa y desarrolla una enseñanza intencionada 

respondiendo a preguntas como: QUÉ Y PARA QUÉ ENSEÑAR, CON QUÉ 

materiales, DONDE se realizará la actividad, QUÉ CARACTERÍSTICAS tendrá dicha 

actividad estableciendo QUIEN la coordinará y bajo QUÉ PRINCIPIOS DE 

PROCEDIMIENTO se desarrollará aclarando el papel del profesorado y del alumnado 

en cuanto, por ejemplo, al nivel de directividad de la misma, así como POR QUÉ se 

realiza esa actividad y también responder a ciertas preguntas alrededor de la 

EVALUACIÓN (QUÉ se evaluará, CÓMO y CUANDO). 

En definitiva, podemos plantearnos qué cosas conviene anticipar o que se va a 

hacer y como hacerlo. La experiencia de trabajo con pequeños destaca en gran medida 

la conveniencia de REVISAR, de REFLEXIONAR en equipo como sucedieron las 

cosas durante un tiempo determinado (día, semana), los obstáculos encontrados, las 

decisiones adoptadas, las propuestas experimentadas, las respuestas de cada uno de los 

niños, sus problemas y la evolución sucesiva tanto en las ACTIVIDADES DE 

RUTINA, como en las ACTIVIDADES LÚDICAS.  

Así, por ejemplo, cuando realizamos el cambio de pañal podemos plantearnos 

masajear a los niños y niñas; podemos pensar como podemos hacer más agradable y 

educativo dicho momento; en el momento de la siesta podemos cuestionarnos si 

debemos intentar que el niño aprenda a dormirse sólo y con qué estrategias y técnicas; 

también cómo potenciaremos la autonomía en los momentos de alimentación de los 

pequeños; cómo recogemos los datos y nos los comunicamos en relación a los 

diferentes ámbitos de desarrollo y aprendizaje de los pequeños.  

En una de las sesiones de seguimiento con el supervisor universitario del 

Practicum II en el que se enmarca el contenido de esta comunicación, vimos un ejemplo 

de un instrumento del programa High/Scope referido a la observación de niños que 
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están abordando la resolución de un problema que creo podría servirnos, tal como 

señaló el profesor Fuentes Abeledo, para la reflexión compartida entre docentes y la 

investigación sobre lo que sucede en el aula y con cada niño en particular.  

Reproduzco a continuación los indicadores para observar como resuelven 

problemas los niños pequeños propuesta por Hohmann y Weikart (1997: 144): 

1. NO IDENTIFICA PROBLEMAS. 

2. IDENTIFICA PROBLEMAS PERO NO INTENTA SOLUCIONARLOS, 

CAMBIANDO DE ACTIVIDAD. 

3. USA UNA ESTRATEGIA PARA INTENTAR SOLUCIONAR UN 

PROBLEMA PERO SÍ NO TIENE ÉXITO DESISTE DESPUÉS DE UNO O VARIOS 

INTENTOS. 

4. MUESTRA ALGUNA PERSISTENCIA, INTENTANDO DIFERENTES 

MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA. 

5. INTENTA MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA SOLUCIONAR UN 

PROBLEMA, ESTÁ BASTANTE COMPROMETIDO, CONCENTRADO Y 

PERSISTE EN SU INTENTO. 

Hecha la observación, debemos plantearnos qué conclusiones extraemos 

sirviéndonos del protocolo de observación anterior, qué puede hacer la profesora desde 

el punto de vista educativo; si cabe incorporar cambios en la planificación del juego 

planteado, etc. 

Por otra parte, si planificamos un juego, y observamos lo que va sucediendo con 

un niño o con varios niños, quizás proceda atender a las variadas dimensiones para 

propiciar progresos. En este sentido protocolos, guías de observación u otros 

instrumentos pueden ser útiles para recoger datos, reflexionar individualmente y en 

equipo, revisar la planificación para introducir cambios, etc.  

En esta línea, Malajovich (2001: 135) para el trabajo con los bebés propone, en 

relación con el ámbito de ACTIVIDAD CON OBJETOS, fijarse en el progreso de cada 

niño en aspectos como: 

• Cómo se fue transformando la forma de tomar los objetos: de usar las dos 

manos a usar una sola, y pasarse objetos de una mano la otra 

• Explora diferentes acciones para realizar con los objetos: mirar, tirar, golpear, 

empujar, sacar, etc. Si disfruta haciéndolo 
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• Aprendió a combinar acciones como por ejemplo tomar y succionar, asir y 

sacudir; empujar y tirar, sacar y meter, etc. 

• Puede seguir con la mirada objetos que se mueven. Pode encontrar un objeto 

que se escondió a su vista 

Esta autora además establece, también, algunas otras preguntas orientadoras para 

el análisis de los progresos de los bebés en relación con aspectos como: Alimentación, 

Higiene, Sueño, Actividad Corporal, Comunicación y Relación Afectiva.  

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente y tal como se pedía en la Guía de 

Actividades del Practicum II de Educación Infantil (Fuentes Abeledo, 2013b), 

estaríamos en condiciones de elaborar la planificación de una o varias actividades con 

bebés o niños pequeños, respondiendo a algunas de las preguntas clave del currículo 

centrándonos por ejemplo en la disposición y acomodación del aula, en los 

componentes de la actividad, en los materiales a usar y en los dispositivos del aula 

pertinentes, en una atribución general de tiempo de forma flexible, en los contenidos a 

trabajar, en el papel a desempeñar por el docente y por el alumnado, y en los criterios 

para evaluar el desempeño de un niño o de varios niños sirviéndonos por ejemplo de un 

protocolo como el citado anteriormente.  

En esta línea, proponemos un esquema para la elaboración de una propuesta 

curricular a desarrollar en una o varias sesiones de trabajo con el alumnado y adaptada 

al contexto en el que se concrete, tal como se pedía en la Actividad B.1. de la Guía de 

actividades del Practicum II ya mencionada y que fue elaborada y consensuada bajo las 

directrices, sugerencias y recomendaciones del profesor y supervisor de Practicun 

Eduardo Fuentes Abeledo: 

1. NATURALEZA DE LA SESIÓN DE JUEGO CON BEBÉS. 

1.1. Sentido de la sesión. 

1.2. Ubicación de la sesión en el Proyecto de Centro, en la Programación general 

del curso, en un Plan más corto, en la jornada de ese día... 

(Es decir, por ejemplo, si responde a una actividad habitual, si supone una 

innovación..., si conecta con objetivos, principios, valores, tradiciones, etc. de la 

escuela...). 

1.3. Características de los contenidos a trabajar. 

1.4. Materiales a usar. 
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2. PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE JUEGO. 

3. PROCESO-SECUENCIA PREVISTA DE LA SESIÓN DE JUEGO. 

3.1. Secuencia de actividades y tareas (si procede...). 

3.2. Estimación aproximada de los tiempos. 

3.3. Roles:  

- Qué va a hacer la docente  

- Qué papel va a adoptar (más o menos directivo...) 

- Cuáles serán sus actividades y actitudes 

- Qué tipo de experiencia le gustaría a la profesora que tuviera/n el niño/s 

4. RECOGIDA DE DATOS Y EVALUACIÓN. 

- Qué técnicas de recogida de datos se van a usar: notas de campo de la 

profesora, diario; protocolo de observación del niño, etc. 

Una vez hecha la planificación de las actividades siguiendo este esquema, 

estaríamos en disposición de poner en práctica la propuesta curricular diseñada, lo que 

nos permitiría desarrollar la siguiente actividad del bloque B de la Guía de Actividades 

del Practicum II de Educación Infantil (Fuentes Abeledo, 2013b) que consiste en la 

recogida de información acerca de las evidencias de lo que va aconteciendo. 

Podemos pensar en una narración observando algún bebé en particular, que en 

realidad viene a corresponderse con preguntas como las planteadas en la p. 22 de la 

Guía y que se refieren a: qué hizo el alumno/s; qué hice yo; el comportamiento del 

alumno/s resultó como estaba previsto, etc.  

También una reflexión sobre una posible nueva planificación de la actividad a la 

luz de lo acontecido.  

La respuesta a preguntas como éstas conlleva un proceso de reflexión e 

investigación que estimamos de gran interés. Mucho más si podemos refrescar algunos 

conocimientos o adquirir otros nuevos en relación con la actividad de la que se trate y 

realizar algunos comentarios, incluso incluyendo aportaciones de la tutora con la que se 

trabaje o de otros profesores del centro o compañeros de la escuela como se plantea 

también en las actividades propuestas en la Guía. 

A modo de conclusión, sería de gran interés que recogido todo en un documento 

narrativo se presente éste a las profesoras del colegio para su discusión y puesta en 

común, incorporando una descripción de las intervenciones y conclusiones extraídas. 
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RESUMEN: En esta comunicación pretendemos ofrecer una reflexión acerca de la 

experiencia educativa propia como futura maestra de Educación Infantil en el contexto del 

desarrollo del Practicum I de la Universidad de Santiago de Compostela. Una experiencia 

que adquiere cierta singularidad al realizarse en el ciclo 0-3 años, tradicionalmente poco 

atendido en el contexto académico universitario de formación de docentes. Tras ofrecer una 

presentación del contexto curricular en que se desarrolla, en este trabajo profundizaremos, 

tanto en los aprendizajes alcanzados, como en las preocupaciones y dilemas a los que nos 

hemos enfrentado y algunas de las propuestas que hemos podido desarrollar con los niños y 

niñas más pequeños, incorporando comentarios y reflexiones personales y fragmentos del 

propio informe de prácticas que hemos elaborado, durante nuestra experiencia de campo. 

Especialmente, nos centraremos en el análisis del encuentro personal con cada niño, en 

cómo llegar a cada niño, sus intereses, sus preocupaciones, y sobre todo sus emociones. 

Pero también en cómo solucionar situaciones problemáticas siendo participantes directos en 

la situación conflictiva, habiéndolos vivido directamente, en primera persona, analizando si 

las decisiones y actuaciones profesionales dan los resultados que nosotros estimamos 

oportunos. 

 

 

Introducción 

En estos momentos, mi mayor anhelo es ser una "buena maestra"; una maestra 

que con su empatía, humildad y ternura sea capaz de crear un clima de afecto y 

seguridad en su aula; una maestra capaz de adaptar las teorías a la práctica; una maestra 

capaz de tener la suficiente sensibilidad humana para saber que cada alumno/a que 

asiste a su aula es singular y único, una sensibilidad que, desgraciadamente, no siempre 

se recibe. 

Ahora bien, como señala Contreras (2010: 257), nadie es docente, ni aprende a 

serlo, en abstracto. Ser docente es siempre una historia personal, no sólo porque es el 

reflejo de un recorrido singular, sino porque se hace siempre en relaciones concretas, 

con estudiantes singulares; en las situaciones concretas, con lo que uno ha entendido o 

no de lo que pasaba, o de los alumnos que tenía, haciéndolo mejor o peor. Y siempre en 

un movimiento, en una dirección u otra, a partir de lo que ha ido viviendo. 

Y por ello, en esta comunicación pretendemos ofrecer una reflexión acerca de la 

experiencia educativa propia como futura maestra de Educación Infantil en el contexto 
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del desarrollo del Practicum I de la Universidad de Santiago de Compostela. Una 

experiencia que adquiere cierta singularidad al realizarse en el ciclo 0-3 años, 

tradicionalmente poco atendido en el contexto académico universitario de formación de 

docentes. 

Tras ofrecer una presentación del contexto curricular en que se desarrolla, en este 

trabajo profundizaremos, tanto en los aprendizajes alcanzados, como en las 

preocupaciones y dilemas a los que nos hemos enfrentado y algunas de las propuestas 

que hemos podido desarrollar con los niños y niñas más pequeños, incorporando 

comentarios y reflexiones personales y fragmentos del propio informe de prácticas que 

hemos elaborado, durante nuestra experiencia de campo. 

Especialmente, nos centraremos en el análisis del encuentro personal con cada 

niño, en cómo llegar a cada niño, sus intereses, sus preocupaciones, y sobre todo sus 

emociones. Pero también en cómo solucionar situaciones problemáticas siendo 

participantes directos en la situación conflictiva, habiéndolos vivido directamente, en 

primera persona, analizando si las decisiones y actuaciones profesionales dan los 

resultados que nosotros estimamos oportunos. 

 

El practicum y su contexto curricular 

El Plan de Estudios del Grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad 

de Santiago de Compostela recogido en la Memoria de la Titulación se presenta con una 

secuencia coherente y articulada desde primero hasta cuarto curso entre las materias 

teórico-prácticas, el Practicum y el Trabajo de Fin de Grado (TFG).  

En lo que se refiere específicamente al Practicum, se ofrece una secuencia bien 

vertebrada entre el Practicum I (“Vida de aula y tareas del profesorado”) con 12 créditos 

ECTS (300 horas de dedicación del alumnado) y una estancia en las escuelas de 

alrededor de cinco semanas, aunque dependiente de complejos encajes de horarios, el 

Practicum II (“El Centro Escolar y su Contexto”) con 18 créditos ECTS, y el Practicum 

III (“Procesos de Avance de Aula y Centro”) con 12 créditos ECTS.  

El Practicum, en su conjunto, ocupa, tal como se desprende del Documento Marco 

para su desarrollo (Fuentes Abeledo, 2011), un lugar central para permitir la 

construcción de las competencias alrededor de la comprensión de la enseñanza, de cómo 
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enseñar, pero también sobre cómo vivir en la escuela y cómo cambiar y mejorar en el 

desarrollo de la práctica profesional.  

Esta estructuración acorde con las materias situadas antes y después del Practicum 

I, permite establecer una especificidad para el Practicum I centrada en la comprensión y 

análisis de lo que sucede en la vida del aula y en las tareas que desarrollan los docentes, 

sirviéndose de los conceptos de las diferentes materias cursadas hasta ese momento y de 

las contribuciones en el propio desarrollo del Practicum I tanto en la escuela como en la 

Universidad a través de los seminarios, conversaciones y actividades varias, realizadas 

individualmente o en equipo.  

Además, en el Practicum I los futuros maestros nos iniciamos en las tareas 

docentes a través de la colaboración con el tutor de la escuela, y debemos reflexionar 

con sentido crítico sobre las vivencias experimentadas y la construcción de una 

identidad profesional como docente. El foco de atención prioritario tiene coherencia con 

las actividades que se proponen desde la Universidad centradas en la recogida, análisis e 

interpretación de datos más que en la actuación autónoma cómo docente que se 

correspondería más específicamente con los Practicum II y III. 

En este sentido, el Practicum I, junto con las demás materias de la titulación, 

tienen como objetivo, como se afirma en la Memoria, formar un maestro que reflexione 

sobre su práctica. Una apuesta certera, como señala Schon, (1992) si atendemos a la 

necesidad de los docentes de enfrentarse a situaciones inciertas, novedosas y abiertas. 

Este hincapié en la reflexión se relaciona con el fortalecimiento de la capacidad de 

deliberación en el momento de tomar decisiones en la compleja vida del aula, y de 

autoevaluación para relacionar dicha práctica con las concepciones que pueden 

sustentarla, con las emociones que influyen en las mismas, y con otras dimensiones 

contextuales y cuestiones de ética y justicia social.  

La literatura sobre este tema (Contreras, 1999; Liston y Zeichner, 1997; Schön, 

1992), introduce diversas perspectivas sobre la necesidad de formar docentes capaces de 

reflexionar sobre su ser y saber hacer en el ejercicio de la profesión; se aspira a la 

interpretación de la realidad en los ámbitos donde desarrollan sus prácticas, es un 

proceso deliberativo, sin duda, no puede ni debe ser mecánico, ni instructivo, por cuanto 

la enseñanza constituye un espacio lleno de incertidumbres y conflictos, producto de la 

diversidad de agentes participantes que interactúan; por tanto, precisa de acciones que 
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orienten la construcción de significados útiles a quienes protagonizan las prácticas 

pedagógicas. Enseñar es una tarea que implica competencias para revisar y evaluar 

constantemente el quehacer pedagógico. 

De acuerdo con este planteamiento, los futuros docentes deben desarrollar 

competencias para desempeñarse como profesionales reflexivos y críticos de su 

práctica; y en consecuencia, favorecer la transformación de los espacios donde ejercen 

sus funciones. Se trata de integrar pensamiento y acción, los profesores son intelectuales 

que asumen la reflexión en, desde y sobre la práctica. 

Partir en este Practicum I de la atenta observación de lo que sucede en las aulas, 

del acercamiento al pensamiento y acción de los docentes observados y de la 

autorreflexión y debate colectivo en las sesiones de seguimiento alrededor de las 

concepciones que uno incluso mantiene sobre la educación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje, acercarse al conocimiento de las tareas del profesorado y de las 

características y funcionamiento del alumnado en la vida cotidiana de las clases, 

reflexionar sobre el modelo didáctico que vehicula el profesorado y sobre el propio 

proceso de construcción de conocimiento y de socialización, suponen una buena base 

para comprender en profundidad la docencia como profesión y las características y 

dinámica de los procesos de enseñanza-aprendizaje con niños de 0 a 6 años. 

Comprender, por ejemplo, que los docentes como señalan Day (2005) y 

Perrenoud (2004) actúan de forma tanto racional como irracional, que se plantean 

múltiples dilemas (Berlak y Berlak, 1981), que sus acciones dependen de múltiples 

variables (concepciones, valores, condiciones del aula, etc.), que la calidad de las 

experiencias que proponen para aprender dependen en gran medida del conocimiento 

profundo de la situación y de su inteligencia emocional, son aspectos que pueden 

permitir que el alumnado del Practicum I sea más consciente de la necesidad de 

desarrollar el “tacto pedagógico”, la capacidad perceptiva, el discernimiento y el 

sentimiento (Van Manen, 1995).  

De este modo, los futuros profesores, en colaboración con los tutores, podemos ir 

desarrollando en este Practicum I algunas de las competencias propias y disposiciones 

básicas de un maestro reflexivo e investigador, capaz de analizar los obstáculos y 

problemas que pueden dificultar el aprendizaje de los niños y niñas, de desarrollar el 

pensamiento crítico analizando prácticas y concepciones subyacentes, relacionando 
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dichas prácticas con el contexto en que se desarrollan, e incluso imaginar y explorar con 

nuestro tutor alternativas viables de actuación en el contexto concreto en el que 

trabajemos con los niños y niñas de Educación Infantil. 

La reflexión es, por tanto, una actividad humana susceptible de ser enseñada; y, 

desde esta premisa, surge el compromiso de la institución universitaria de favorecer la 

capacidad para la reflexión y la crítica. Para ello, es necesario promover estrategias que 

ayuden a consolidar la reflexión y la crítica en los estudiantes universitarios. Y para 

guiar este proceso de aprendizaje, el equipo de supervisores universitarios ha 

establecido cuatro bloques de actividades a desarrollar en el Practicum I, según el 

acuerdo adoptado en la reunión de coordinación y planificación y que se recogen en la 

“Guía de Actividades do Practicum I da Titulación de Mestre en Educación Infantil” 

(Fuentes Abeledo, 2011b) encargada por la Comisión de Practicum de la Facultad para 

el desarrollo de las experiencias de Practicum de esta titulación y que fue usada por 

diferentes profesores y alumnos. En concreto, los cuatro bloques son: 

A: Actividades que posibilitan un acercamiento a la perspectiva del profesorado 

de Educación Infantil sobre aspectos relacionados con sus funciones y tareas 

concretas. 

B. Actividades de conocimiento de los niños de un grupo-clase concreto y de su 

dinámica grupal. 

C. Actividades relativas a la práctica curricular en las aulas de Educación Infantil. 

D. Actividades ligadas a la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje de 

enseñanza del alumno en prácticas.  

Con estas actividades, se pretende, a su vez, dar respuesta a los cuatro objetivos 

básicos del Practicum I reseñados en la misma Guía de Actividades (Fuentes Abeledo, 

2011b): 

1. Conocer y analizar críticamente la vida del aula en las aulas de Educación 

Infantil y en otros espacios en las dimensiones académica y social. 

2. Conocer en la práctica cotidiana cómo se desarrollan las funciones y tareas 

propias del profesorado de Educación Infantil, como vivencian su profesión los 

docentes de esta etapa y resuelven los problemas y dilemas que surgen, y analizar el 

modelo didáctico puesto en práctica por los profesionales de la Educación Infantil 

observados. 
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3. Colaborar en la realización de las funciones y tareas concretas propias del 

profesorado de Educación Infantil y reflexionar sobre el desarrollo de las mismas. 

4. Valorar con sentido crítico el proceso de “aprender a enseñar” a partir de la 

experiencia vivida en el centro de prácticas. 

 

Construyendo mi futuro profesional: mi experiencia de prácticas en el ciclo 0-3 de 

educación infantil 

Resulta harto conocida la existencia de una creencia generalizada sobre el valor 

educativo de las experiencias de prácticas. Como recogen Feiman-Nemser y Buchman 

(1988) y otros muchos autores, los profesores defienden que la mayor parte de lo que 

conocen sobre la enseñanza procede de las experiencias de prácticas.  

Sin embargo, esta relación dialéctica teoría-práctica, como se señala en un 

reciente trabajo de investigación dirigido por la profesora González Sanmamed (2012), 

no implica necesariamente que ninguno de los dos componentes prevalezca sobre el 

otro. Ni la teoría es la que guía la práctica ni únicamente debemos otorgar valor a la 

práctica. Al contrario, lo que se pretende con este itinerario de Practicum planteado es 

que el alumnado no sólo aplique la teoría aprendida en la universidad, sino que aprenda 

en y de la práctica, pero tomando en cuenta los marcos conceptuales que le ayudarán a 

leer esa realidad concreta, a comprenderla, a desafiarla y, en algunos casos, a cambiarla.  

Reconocen, los mismos autores, que el Practicum constituye un momento propicio 

para revisar, reflexionar y reconstruir la teoría aprendida a la luz de las experiencias que 

se van realizando y, a través de su implicación en las actividades del aula y del centro, 

se pretende que el alumno vaya adquiriendo los aprendizajes necesarios para configurar 

su estilo docente. La teoría debe utilizarse para indagar y criticar la realidad educativa 

que se está observando y para buscar alternativas que permitan mejorarla. La práctica 

contribuirá a filtrar y resituar los aprendizajes teóricos y darles un sentido 

contextualizado e iniciar procesos de teorización a partir de las experiencias. 

 

Período de preparación y orientación 

En este primer momento previo al desarrollo del Practicum en sí, el asesoramiento 

recibido por el supervisor universitario resulta fundamental para un buen desarrollo de 

las prácticas escolares. En mi caso particular, tanto la sesión inicial de contacto como 
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las tutorías individuales me han servido para ayudarme a descubrir y disponer las 

condiciones que se iban a desarrollar en el Practicum I. Poder contar desde el principio 

con el apoyo del supervisor, tanto para elegir centro donde realizar la estancia, como 

para ayudar a sobrepasar dificultades, ansiedades, miedos, etc. contribuye muy 

favorablemente en este proceso de aprendizaje.  

La primera toma de contacto con el futuro centro de prácticas, con su equipo 

directivo, a modo de presentación, es otro aspecto a destacar en este primer momento. 

La acogida inicial previa en el centro ha sido estupenda. Su directora, muy atenta y con 

gran disposición, nos ha abierto las puertas del centro totalmente desde el primer día. Y 

después de una breve conversación inicial en la que nos contaba cómo funcionaba su 

escuela, cuál es la historia del centro, su manera de entender la educación infantil y el 

trabajo en educación infantil, su planificación del día a día, su metodología de trabajo 

combinando el trabajo por proyectos con otras actividades,… todo ello con un 

entusiasmo y compromiso envidiables, nos disponemos a realizar un itinerario por el 

centro para reconocer sus instalaciones, la organización de los espacios, las actividades 

que se están llevando a cabo en ese momento con los niños,… 

Los primeros sentimientos no tardaron en aflorar y una inmensa alegría interior se 

apoderó de mí. El verme allí rodeada de niños tan pequeños, como mi hijo, me hizo 

darme cuenta de la gran cantidad de trabajo que me esperaba, de la dedicación que ellos 

requieren, la entrega,… Pero también surgieron mis primeras preocupaciones, mis 

“miedos” a ser capaz de enfrentarme a esta tarea, por ser realmente una maestra, sobre 

todo ser capaz de llegar a cada niño, estar al nivel que esta actividad necesita. 

La escuela que se nos estaba presentando parecía una "buena escuela"..., una 

buena directora, profesoras innovadoras, espacios y materiales nuevos y adaptados a las 

edades y necesidades de los más pequeños, ambiente relajado,... y por ello salgo del 

centro con la sensación de poder vivir y poner en práctica allí dentro muchas nuevas 

experiencias, desafíos y dificultades. 

 

Comenzando la experiencia 

Mi primera experiencia de prácticas como futura maestra comienza la primera 

semana del mes de noviembre pasado. Este curso académico se han reservado las cuatro 

semanas del mes de noviembre para la realización del Practicum I.  
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El centro en el que he desarrollado las prácticas es un centro privado que atiende a 

niños en edades comprendidas entre cero y tres años, fundamentalmente, si bien por las 

tardes también acoge a niños de hasta 6 años de edad. Es un centro situado en una gran 

ciudad, en uno de los barrios comerciales de la misma, y al que llegan familias con un 

nivel socio-cultural y económico medio-alto.  

Afronto este período de prácticas con gran entusiasmo y como un proceso de 

aprendizaje continuo. Como se puede observar en los siguientes fragmentos extraídos 

del informe final de prácticas, trato de acercarme al máximo al centro, a los alumnos, al 

resto de profesores y personal del centro, al quehacer diario,…; en definitiva, tener 

conocimiento del conjunto de acciones y sensaciones múltiples que se viven en un 

centro de estas características. He contado para ello con todo el apoyo de la directora del 

centro y también del resto de profesoras, lo que me ha permitido sentirme mucho más 

relajada y tranquila ante este mundo desconocido para mí y hacerme partícipe de su 

forma de hacer las cosas.  

La primera semana de prácticas fue de adaptación y de aproximación a los 

alumnos, al resto de maestras de la escuela y al propio centro y a las familias de los 

pequeños. Durante estos primeros días, tanto mi tutora como la maestra del grupo 0-1 

años me explican muchas cosas importantes sobre la organización del aula, del espacio, 

de la jornada diaria, las rutinas que se llevan a cabo cada día, etc.  

Otro de los aspectos importantes que me explica mi tutora es la metodología de 

trabajo que se lleva a cabo en el centro en la práctica diaria. Trabajan por proyectos y 

este año, al igual que en el curso anterior, el eje central del mismo es Un viaje a través 

del mundo”. 

Esta primera semana me centro, fundamentalmente, en el aula de bebés (0-1 años) 

para ver cómo se desarrolla esta clase. Ello me permite afianzar mis principios acerca 

del sentido de hablar de la escuela infantil no sólo como institución que resuelve el 

problema del trabajo de los padres como centro asistencial para sus hijos, ni tampoco 

solo como centro de aprendizajes precoces o como lugar de juego, sino como una 

exigencia educativa que conlleve simultáneamente: relaciones humanas con adultos y 

coetáneos; estimulaciones de la actividad para la adquisición de habilidades motoras, 

cognitivas, comunicativas, expresivas; riqueza de vida afectiva; posibilidad de liberar la 

imaginación y de ponerse frente al mundo de forma creativa. Para contribuir así al 
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desarrollo de todas sus capacidades, en interacción con el medio y como servicio 

integrado en una comunidad más amplia que el propio centro. 

“Aquí la maestra me explica cómo actúa con los niños ya que hay niños que 

tienen niveles diferentes de acuerdo a su edad y me muestra las diferentes técnicas que 

utiliza para que los niños jueguen y aprendan y vayan desarrollando su autonomía 

desde pequeñitos”. 

 

Mi integración en las funciones y tareas docentes 

Una vez conocidas las características de la escuela y de su plan de trabajo 

entramos ya en lo que podemos denominar el segundo período de prácticas, donde lo 

esencial va a ser la progresión desde la mera observación a la intervención docente más 

autónoma por mi parte. 

Mi integración e inserción en el quehacer diario del centro y en la comunidad fue 

rápida, con total participación y asunción de responsabilidades por mi parte.  

“La segunda semana empiezo ya integrada en la clase. Esta semana vuelvo a 

acudir a la clase de bebés con los alumnos 0-1 años, ya que una de las educadoras está 

de vacaciones y así el trabajo para la otra maestra será más llevadero. Realizamos 

deferentes actividades con los niños: cantamos canciones y bailamos una coreografía 

preparada por la maestra, contamos cuentos, pintamos, realizamos ejercicios de 

psicomotricidad fina y gruesa, de exploración del propio cuerpo, de conocimiento del 

entorno del aula, sensaciones, etc.” 

Pude comprobar, entonces, que las funciones y tareas a desarrollar por los 

maestros de educación infantil van mucho más allá de lo que es “enseñar” en sí; y así 

aparece ya reflejado en la legislación vigente en España, en la LOE, en donde aparecen 

recogidas en el artículo 91 un amplio abanico de funciones, las cuales van a requerir la 

realización de múltiples tareas: programación; enseñanza; evaluación de procesos (de 

aprendizaje del alumnado y de la enseñanza); de atención al desarrollo (intelectual, 

afectivo, psicomotriz, social y moral); de tutoría del alumnado (dirección y orientación 

del aprendizaje y apoyo al proceso educativo en colaboración con las familias); de 

orientación al alumnado (educativa, académica y profesional en colaboración con otros 

servicios); de información periódica a las familias (del proceso de aprendizaje de los 

hijos y de orientación para cooperar); de participación en la actividad general del centro 
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(favoreciendo un clima de respeto, tolerancia, participación, libertad y fomentando 

valores de “ciudadanía democrática”); de coordinación de actividades (docentes, de 

gestión y de dirección); de promoción, organización y participación en actividades 

complementarias de los centros; de participación en planes de evaluación determinados 

por las administraciones y los propios centros y de investigación; experimentación y 

mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

No es fácil, por tanto, definir el perfil profesional de los maestros, teniendo en 

cuenta además que es éste el que va a definir el modelo de escuela y la forma de 

entender la educación. 

Estas dos nuevas semanas van a ser muy fructíferas para mí a nivel de 

aprendizajes y me permiten comprender y conocer mejor la profesión de maestra. Estos 

aprendizajes los podemos agrupar en tres grandes bloques: 

1. Aprendizajes sobre los alumnos: participación e implicación de los alumnos, 

motivación e intereses, comportamientos, necesidades, dificultades, capacidades y 

habilidades motoras, cognitivas y afectivas, el ambiente de la clase, procesos de 

aprendizaje (autonomía). 

2. Aprendizajes referidos a los profesionales de la enseñanza: rol de profesor, 

funciones y tareas del profesorado, planificación y programación de actividades, su 

relación en el centro, cómo se desenvuelve dando clases, la metodología que emplea 

(información de las actividades, organización de la clase, el uso del espacio y del 

material, y las decisiones interactivas que toma durante la clase), la relación que 

establece con el alumnado, etc. 

3. Aprendizajes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje: principios y 

estrategias de enseñanza. funcionamiento de la clase y del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

En esta línea, se observan las siguientes reflexiones extraídas del informe de 

prácticas: 

“Los niños, a pesar de su corta edad, se muestran muy motivados a la hora de 

realizar las actividades. Ellos sonríen, se muestran alegres, con risas,… pero me doy 

cuenta de que aguantan muy poco con cada actividad, su capacidad de atención y 

concentración es bastante corta. 
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Me resulta sorprendente la cantidad de cosas que hacemos con estos peques. Y, 

por fin me doy cuenta de que realmente no sólo se atienden necesidades asistenciales a 

estas edades sino que se pueden hacer muchas cosas más con ellos. 

Por supuesto que en niños tan pequeños, las actividades que tienen que ver con la 

alimentación, la higiene y el descanso son las que ocupan la mayor parte de la jornada; 

pero en todas ellas intentamos que sea una actividad de aprendizaje. 

Me doy cuenta también de la importancia del diseño del ambiente. Creo que 

podemos considerarlo el primer pilar de la intervención educativa a estas edades. Por 

eso debemos crear un ambiente estimulante y motivador que favorezca la experiencia 

infantil”. 

Es interesante destacar que, pasados unos días de observación, inconscientemente 

he ido comenzando a prestar ayuda al tutor en determinadas partes de la sesión de la 

clase sin necesidad de pedírmelo expresamente; es decir, me he ido incorporando 

progresivamente hasta asumir la responsabilidad total del algún grupo en momentos 

puntuales cuando mi tutora lo consideraba oportuno. 

Por tanto, una vez superada la fase de tanteo inicial, podemos decir que 

comenzaría ahora el verdadero inicio en las tareas docentes, y por ello comienzan a 

surgir más problemas que en la fase anterior y sobre todo ciertas incompetencias 

docentes. 

 

Primeras preocupaciones y dificultades  

Avanzado ya el período de estancia en el centro, como señalaba, me han 

empezado a surgir ciertas preocupaciones, dudas y/o dificultades tanto acerca de la 

gestión y control del aula, los ritmos de trabajo de cada niño, cómo resolver situaciones 

problemáticas, si lo que había visto y realizado era la mejor intervención posible, la más 

adecuada...  

"He aprendido que cada niño necesita una atención, un reconocimiento 

peculiar..." 

Pero sin duda mi mayor preocupación en esta breve estancia en la escuela ha sido 

poder llegar a cada niño, sus intereses, sus preocupaciones, y sobre todo sus emociones. 

Sin duda, el trabajo en la educación infantil tiene características que lo hacen único, y 
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mucho más si nos centramos en el ciclo 0-3. Es una actividad donde los aspectos 

emocionales influyen considerablemente sobre todo lo demás.  

Las emociones, como destacó Hargreaves (1998), “están en el corazón de la 

enseñanza”, y este aspecto, además, cobra especial importancia en la etapa formativa de 

los maestros, en las relaciones que establecen con sus tutores, con el alumnado e incluso 

con los padres de los pequeños, con el profesorado del centro, con los supervisores de la 

Universidad.  

Y, como señala Sainz de Vicuña (2010), los maestros de estos grupos de edad 

tienen que saber que el éxito de su metodología depende, en gran medida, de la relación 

de confianza que se establezca en el aula. Por eso, las relaciones entre iguales y con 

otros adultos que tienen lugar en el centro educativo le van a permitir al niño ampliar y 

enriquecer los vínculos afectivos y sociales, al tiempo que les permiten aprender, 

ejercitarse, probar y comprobar sus propias capacidades comunicativas. 

En la escuela infantil, la afectividad es uno de los objetivos a desarrollar, no 

menos importante que otros de carácter más académico. No es algo que se enseñe en la 

pizarra, pero sí está presente de forma tanto implícita como explícita en la vida 

cotidiana del aula. Todos sabemos lo importante que es que los niños, al comenzar su 

escolaridad, se sientan bien acogidos y desarrollen vínculos afectivos con quienes les 

rodean. 

El afecto, como señala Ocamica (2011), es el motor que estimula todo el 

desarrollo del bebé y su mayor fuente de satisfacción y felicidad. La necesidad de 

sentirse querido es esencial para el ser humano como ser social. Hoy en día los bebés 

desde sus primeros meses de vida, permanecen muchas horas en la escuela infantil, de 

ahí que cobre especial interés la relación que se establece entre el bebé y su educadora, 

pues como señala la misma autora, la calidad de esos vínculos dejará huella en su 

personalidad. 

De ahí, como recogía en el informe de prácticas, “la importancia de intentar 

comprender a cada niño, sus preocupaciones, sus manifestaciones, sus intereses, sus 

expectativas y de atenderle también en sus conflictos sin desacreditarle ni clasificarle. Y 

todo ello expresando nuestro afecto y amabilidad, nuestro cariño, a través de momentos 

individuales, con cada alumno (al cambiarlos, al acostarlos, al recibirlos o despedirlos) 

y también en gran grupo”. “No solo hay que pensar en que hago para que este niño 
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llegue a buen puerto. Hay que empezar por quererlos, porque cuando uno quiere pone lo 

mejor de sí en esa persona y la persona querida también da lo mejor de sí, lográndose 

resultados espectaculares. En otras palabras: quererlos es interesarse por los alumnos, 

exigiéndoles, porque la exigencia es cariño; lo contrario es indiferencia”.  

Reflexiono mucho sobre cómo me acerco a cada niño. Con cada uno actúo de una 

manera diferente y esto me preocupa, pero yo lo que pretendo es entablar relación con 

cada uno de ellos, favorecer su desarrollo integral, satisfacer sus necesidades físicas y 

cognitivas, pero también hacerles sentirse especiales favoreciendo su autoestima y una 

actitud más positiva ante la vida. Es decir, crear y consolidar vínculos afectivos con 

todos los niños, atendiendo sus necesidades, favoreciendo el contacto físico y cálido y 

transmitiéndoles seguridad emocional 

Y todo ello bajo el principio de que los “buenos profesores” son docentes 

comprometidos con los estudiantes y su aprendizaje; que conocen las materias que 

enseñan y saben cómo enseñarlas; que son responsables de la gestión y monitoreo del 

aprendizaje estudiantil; que piensan sistemáticamente acerca de las prácticas y aprenden 

de la experiencia y que son integrantes de comunidades de aprendizaje. 

Otra de las cuestiones que más me ha preocupado durante mi etapa de prácticas ha 

sido la manera de afrontar y enfrentarme a situaciones problemáticas. Justamente esta 

era una de las actividades propuestas desde la Universidad para analizar en las prácticas, 

el trabajo con incidentes críticos que el propio alumnado recoge en las aulas de prácticas 

siguiendo un determinado enfoque (Fuentes Abeledo, 2003 a y b) y que nos permite dar 

pasos relevantes para avanzar en el desarrollo de competencias asignadas al Practicum 

en su conjunto en las Órdenes ECI de 2007 que establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos oficiales de maestro, como por ejemplo: “Relacionar teoría y 

práctica con la realidad del aula y del centro”; “Participar en la actividad docente y 

aprender a saber hacer, actuando y reflexionando sobre la práctica” y “Adquirir un 

conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma”. 

Esta actividad nos permite hacer una reflexión profunda de la profesión docente, 

ya que al seleccionar nosotros los incidentes o situaciones problemáticas, siendo 

participantes directos en la situación conflictiva, el haberlos vivido directamente, en 

primera persona, analizando si las decisiones y actuaciones profesionales dan los 
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resultados que nosotros estimamos oportunos, nos aleja de un docente que responde y 

decide sin hacer una reflexión profunda y una indagación sobre lo que hace... 

Resaltar, por tanto, la importancia de la socialización en el aula que hasta que no 

te encuentras involucrada en la vida del centro y te relacionas con los niños y niñas no 

puedes darte cuenta de la gran importancia que tiene. De ahí la necesidad de afrontar la 

profesión con dedicación, entusiasmo, intentando hacer un determinado modelo de 

escuela propio y característico que nos identifique.  

Y para ello, debemos tener en cuenta que ser maestra de educación infantil es 

mucho más que enseñar en sí y mucho más de lo que la legislación recoge como 

funciones y tareas propias del maestro de educación infantil. Prueba de ello es la 

relación de tareas desarrolladas como profesora en prácticas en esta escuela: 

“Las tareas realizadas a lo largo de mi estancia en el centro de prácticas han 

sido muy variadas. Desde consolar a los niños a la llegada a la escuela en el momento 

de la acogida, hasta evaluar su proceso de aprendizaje. Ahora bien, la mayor parte del 

tiempo, las tareas a realizar eran colaborar con la educadora del grupo clase en el que 

me encontraba en la realización de las actividades propuestas para cada día. Explicar 

a los alumnos aquello que debían hacer y hacerlo con ellos, orientar su trabajo. 

También ocupaba una parte importante de la jornada la realización de tareas 

relacionadas con satisfacer las necesidades básicas de los niños: higiene, alimentación 

y descanso, sobre todo durante las primeras semanas en las que estuve más en contacto 

con niños de edades comprendidas entre los 0 y 1 años. 

Otra de las actividades a destacar es la colaboración en tareas de comedor: 

preparar el espacio para la comida, servir la comida, ayudar a comer a los niños, 

barrer, recoger y fregar los utensilios de comida, etc. 

En ocasiones, aunque pocas, ayudar a la maestra a encontrar actividades para 

desarrollar con los pequeños y elaborar materiales para llevarlas a cabo. Y, también, 

organizar la distribución del espacio y los tiempos”. 

Y todo ello, la experiencia diaria en la escuela, es lo que me ha permitido ir 

adquiriendo nuevos aprendizajes y relacionar los aprendizajes previos con lo que allí 

acontecía. Constatar algunos de los aspectos teóricos que he aprendido a lo largo de la 

carrera de Pedagogía y también de estos meses de Magisterio, con lo que en realidad se 

aplica en las aulas de educación infantil. 
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“Como decía, he aprendido que en una escuela infantil no sólo se está allí para 

entretener a los niños, sino que es tener una relación mucho más estrecha de lo que a 

ninguna otra edad se puede tener, es enseñarles y sentar unas bases de las que en un 

futuro dependerá”. 

El contacto con la práctica es básico para generar conocimiento práctico pero la 

práctica no será nada en sí, si no se acompaña de un análisis crítico de las características 

de la misma. A través de la reflexión se facilita la integración de lo cognitivo y lo 

conductual, que permite desarrollar el pensamiento y la acción, siendo la médula de 

todo proceso de desarrollo profesional. 

 

Optimizando la experiencia de prácticas: práctica reflexiva  

En la actualidad, el papel del maestro que se requiere en la sociedad es el de 

acompañante, guiar generando cuestiones, ideas, acciones y descubrimientos. El 

maestro actuará como un mediador pedagógico entre los conocimientos, el saber 

sociocultural y su alumnado que ha de apropiarse de los mismos, que ha de 

reconstruirlos con el apoyo pedagógico ajustado de su educador. El rol del docente es 

complejo: genera una perspectiva compartida del eje sobre el que van a trabajar, 

abordando cuestiones que tengan sentido para el grupo clase específico; sugiere ideas y 

acciones, crea un clima de acogida, de seguridad, de aceptación de los errores para 

seguir avanzando; apela a los poderes cognitivos y metacognitivos de su alumnado; 

impulsa la cooperación y favorece la interacción y la participación de todos y todas 

comprometiéndose en abordar problemas de la comunidad y del entorno; ayuda a tratar 

la información y a usar recursos diversos (nuevas tecnologías, personas del entorno, 

servicios del ayuntamiento…); interviene para apoyar el desarrollo de las competencias 

del alumnado, según el proceso y el estilo peculiares de cada alumno. 

Y para ello, la reflexión como fuente de construcción del conocimiento docente es 

muy importante, y en esta fase de preparación para la futura profesión, como maestra en 

prácticas mi foco de preocupación se centra básicamente en optimizar la experiencia y 

para ello trato de realizar una práctica reflexiva profunda que me permita reflexionar 

sobre lo que he hecho, sobre qué es lo que puedo aprender de esta experiencia, sobre 

qué es lo que debo “des-aprender”, etc..  
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Ahora bien, esta tarea resulta harto complicada y creo que debe ser orientada por 

el supervisor y el tutor y con un sentido más personal, de manera individual y también 

colectiva con el resto de compañeros de prácticas en una o varias sesiones de 

seguimiento del Practicum.  
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RESUMO: Se o carácter globalizador do Estudo do Meio apresentado nos princípios 

orientadores que antecedem o programa do 1º ciclo, como “uma área para a qual concorrem 

conceitos e métodos de várias disciplinas científicas como a História, a Geografia, [e] as 

Ciências da Natureza”, não pode prescindir dos contributos específicos das várias ciências 

que o integram, não é menos verdade que cabe ao professor, como gestor do processo de 

ensino-aprendizagem, promover a abordagem interdisciplinar. O projeto de investigação-

ação Cada coisa no seu lugar – a ciência no tempo e no espaço, a implementar ao longo 

dos próximos quatro anos, no âmbito da unidade curricular de Didática do Estudo do Meio, 

com objetivos e metodologia própria, constituirá uma oportunidade para os futuros 

professores clarificarem e (re)construírem as suas representações sobre o ensino no âmbito 

do Estudo do Meio, valorizando a inter-relação das várias áreas disciplinares e não 

disciplinares,  e para o despertar de futuras reflexões, quer em contexto académico, quer em 

práticas profissionais futuras. 

 

 

Identificação do problema  

O Estudo do Meio é uma área curricular do 1º ciclo do Ensino Básico que integra 

conteúdos de várias ciências – Ciências da Natureza, História e Geografia –, detentoras, 

cada uma delas, de um objeto e metodologias próprias. Multidisciplinar ao nível dos 

conteúdos, o ensino do Estudo do Meio pode e deve fazer-se de forma interdisciplinar.  

Contudo, com um percurso escolar já feito, os estudantes da licenciatura de 

Educação Básica trazem adquiridas representações do ensino do Estudo do Meio, que 

não integram a vertente interdisciplinar e que tenderão a reproduzir na sua prática 

docente futura. 

 

Objetivos  

• Reconstruir em novas bases as representações dos estudantes sobre o ensino do 

Estudo do Meio. 
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• Promover a perspetiva interdisciplinar no ensino do Estudo do Meio. 

• Fomentar a prática investigativa dos estudantes no âmbito do Estudo do Meio. 

 

Metodologia 

Delineado como projeto de investigação-ação, Cada coisa no seu lugar – a 

ciência no tempo e no espaço. Um projeto interdisciplinar conta com a participação dos 

estudantes, que, organizados em grupo, desenvolverão um trabalho de investigação em 

torno de uma figura portuguesa de relevo no meio científico em Portugal, tendo em 

conta os seguintes aspetos: 

 contexto político, social e cultural da época em que viveu; 

 percurso biográfico (percurso de vida e formação, espaços geográficos em que 

se moveu); 

 atividade científica desenvolvida. 

As figuras portuguesas de relevo que propomos são: Abel Salazar, Branca E. 

Marques, Corino de Andrade, Edgar Cardoso, Egas Moniz, Gago Continho, Laura 

Aires, Orlando Ribeiro, Pinto Peixoto e Ricardo Jorge. 

Este trabalho será constituído por um documento escrito com o limite máximo de 

20 páginas e por um poster construído como material didático a ser utilizado no 1º ciclo 

do Ensino Básico. 

A avaliação dos resultados do projeto será realizada, em cada um dos quatro anos 

da duração prevista para o projeto, com base na análise dos dados obtidos através de um 

inquérito por questionário distribuído aos estudantes, no início e terminus da unidade 

curricular Didática do Estudo do Meio, ou seja, antes e após o desenvolvimento do 

trabalho de investigação. Dessa forma será possível aferir se a aprendizagem resultante 

da realização do referido trabalho alterou a sua perspetiva sobre o Estudo do Meio e as 

metodologias de ensino a aplicar. 

 

Apresentação de resultados 

Em cada um dos anos previstos para a execução deste projeto será realizada uma 

exposição dos pósteres elaborados pelos estudantes e apresentado um relatório de 

progresso com a indicação dos resultados parciais obtidos. No final do projeto serão 

apresentados os resultados definitivos. 
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RESUMO: A Supervisão é uma atividade de apoio que implica uma colaboração 

profissional, em contexto. O Supervisor, Educador de Infância, deve colaborar de forma 

articulada com o estagiário, apoiando a sua prática e construindo aprendizagem e 

conhecimento de forma harmoniosa e construtiva para assim promover a formação do 

futuro profissional de educação. É acreditando nesta realidade e em muitos outros 

pressupostos, mais à frente evidenciados, que surge a questão da investigação: Qual o papel 

do supervisor na construção de uma prática reflexiva do estagiário no âmbito de uma 

pedagogia diferenciada? Como objetivos da investigação queremos saber o quanto o papel 

do Supervisor influencia a construção da prática reflexiva do estagiário; qual a importância 

dos diários/portfólios na construção dessa prática e queremos verificar, após análise desses 

documentos pedagógicos, quais as dimensões da pedagogia da infância que mais 

influenciam a prática dos intervenientes, de forma a ajudarmos os estagiários a 

minimizarem dificuldades sentidas e a promoverem atitudes e ações tidas e manifestadas de 

forma correta. Será apresentado o instrumento utilizado, diário/portfólio de supervisão e a 

sua análise e interpretação, que foi feita tendo por base o quadro de Oliveira-Formosinho 

(1998) que nos retrata os aspetos centrais da Educação de Infância, porque acreditamos 

serem estes os pressupostos essenciais de uma boa pedagogia. Sendo assim, serão retirados 

excertos dos diários efetuados que serão enquadrados nas dimensões curriculares integradas 

evidenciadas no quadro referido. Em cada dimensão será feita uma breve análise dos 

excertos tendo por base as várias perspetivas dos atores envolvidos. 

 

 

Introdução 

O supervisor tem um papel muito importante na construção da aprendizagem do 

estagiário e foi tendo em conta esta realidade e muitos outros pressupostos que surgiu a 

questão da investigação: 

“Qual o papel do supervisor na construção de uma prática reflexiva do estagiário 

no âmbito de uma pedagogia diferenciada?” 

 Esta investigação teve como objetivos: 

- Saber o quanto o papel do supervisor influencia a construção da prática reflexiva 

do estagiário; 

- Analisar a importância dos diários/portfólios na construção dessa prática 

reflexiva; 
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- Identificar quais as dimensões da pedagogia da infância que mais influenciam a 

prática dos intervenientes de forma a ajudarmos os estagiários a minimizarem 

dificuldades sentidas e a promoverem atitudes e ações tidas e manifestadas de forma 

correta. 

Todos os objetivos da investigação têm como fundamento uma pedagogia 

diferenciada, que respeita e potencia todos os intervenientes no processo educativo, 

sendo, assim, uma investigação que promove o diálogo e reflexão de todos os 

intervenientes. 

A utilização do portfólio como instrumento de trabalho é também alvo de 

investigação na medida em que procuramos analisar até que ponto, se for devidamente 

utilizado e promovido, com a equipa educativa, com as crianças e mesmo com a 

comunidade, pode ser um documento valioso, funcional, dinâmico, de fácil utilização e 

promotor direto de educação. 

 

Portfólio/Diário de investigação 

O portfólio foi o instrumento utilizado na investigação. É um instrumento 

inovador e o seu uso na educação constitui cada vez mais uma estratégia que visa 

corresponder à necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a relação ensino-

aprendizagem de forma a assegurar-lhe uma melhor compreensão e uma maior 

qualidade (Sá-Chaves, 2000). 

Tendo em conta os inúmeros e relevantes aspetos positivos do uso dos portfólios 

na educação, esta investigação procura, através do seu uso, informar e relatar aspetos 

evidentes da relação triangular: supervisor – supervisado – criança. Uma relação 

baseada na reflexão e construção diária.  

Esta investigação procura contribuir para uma maior compreensão do quanto é 

importante uma prática reflexiva para o educador, para o supervisor, para os estagiários, 

para as crianças, resumindo numa só palavra, para a sociedade, na medida em que é 

respeitada a individualidade e diferença de cada criança.  

Assim, foi construído um portfólio reflexivo (“Diários de Supervisão”) onde 

tentaremos perceber e clarificar quais os papéis, funções, competências do supervisor no 

âmbito da formação prática. 
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A investigação é feita numa instituição particular que tem ao serviço quatro 

educadoras/supervisoras, quatro grupos de crianças, três estagiários do 4ºano, dois do 

3ºano e dois do 2ºano de uma escola superior de educação da zona do grande Porto. A 

maior incidência da investigação será feita na sala do grupo dos 4 anos que tem todos os 

elementos referidos anteriormente e que, por isso, completará e enriquecerá todo o 

trabalho a desenvolver.  

Os profissionais de educação implicados nesta investigação, com utilização de 

nomes fitícios, são: Maria ) aluna do 2º ano; Ana) aluna do 3º ano, Filipa) aluna do 4º 

ano, todas as alunas são do Curso de Licenciatura em Educação de Infância, anterior a 

Bolonha; a educadora supervisora é também a investigadora. Ambas as alunas se situam 

na faixa etária dos 20 aos 23 anos. Apenas a Ana, aluna do 3º ano, tem alguma 

experiência de trabalho com crianças, sendo Babysitter no horário pós laboral.  

Antes de dar início à construção dos instrumentos de investigação a investigadora 

reuniu com todos os intervenientes na investigação. Durante todo o ano letivo, a 

investigadora realiza reuniões semanais com todas as estagiárias onde ambas não só 

partilhavam experiências, dificuldades, aprendizagens e reflexões diárias como também 

registos dessas mesmas experiências de forma a serem enquadrados nos diários de 

supervisão e investigação.  

 

Análise dos Diários de Supervisão 

Dentro da pedagogia encontramos o modelo curricular que se situa ao nível do 

processo ensino–aprendizagem e explicita orientações para a prática educativa nas 

várias dimensões: tempo, espaço, materiais, a interação como promoção da participação 

guiada, a observação e documentação como garante da presença da(s) cultura(s) da(s) 

criança(s) no ato educativo, orientações sobre o contexto educativo (planificação, 

avaliação, os projetos, as atividades, organização e gestão dos grupos), a compreensão 

das interelações entre todas estas dimensões, a compreensão das interfaces entre estas 

dimensões e as áreas curriculares integradas, as interfaces da escola com a comunidade 

educativa e as famílias e as interfaces com a creche e o ensino básico. 
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A análise dos diários de supervisão foi feita tendo por base este quadro de 

Oliveira-Formosinho (1998) porque acreditamos serem estes os pressupostos essenciais 

de uma pedagogia adequada. Em cada dimensão será feita uma breve análise dos 

excertos tendo por base as várias perspetivas dos atores envolvidos. 

 Na Adatação do estagiário a supervisora tem funções e competências 

importantes, que visam ajudar o estagiário a entrar no mundo da experiência 

profissional da melhor forma possível. Integrando-o, ajudando-o a adatar-se e 

orientando-o nesta primeira fase (“Procurei falar com ela, mostrar–lhe os espaços do 

Colégio, dei–lhe algumas indicações fundamentais sobre o bom funcionamento dos 

espaços e de alguns momentos.” (Supervisora / Investigadora, 16/09/2004). 

 O estagiário põe à prova os seus medos, receios e segurança. Estes medos estão 

associados ao receio de não serem bem aceites pela instituição (crianças e adultos), de 

não cativarem, de não conseguirem pôr em prática o que aprenderam, receio de 

constatarem que não conseguem fazer um bom trabalho, receio de não conseguirem 

acompanhar o ritmo das crianças e da educadora (“…estava com receio de não me 

adatar ao ritmo da educadora e da estagiária finalista, mas hoje senti que estava com 

mais agilidade do que na semana anterior.” (Estagiária Maria, 2º ano, 23/09/2004). 

Para além destes medos, enfrentam também a pressão de se sentirem constantemente 

observados e avaliados (“…no momento em que apresentei a surpresa estava bastante 

nervosa por estar a ser observada sob vários ângulos.”, Estagiária Maria, 2º ano, 

30/09/2004). 
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Como é possível observar nos diários, estes medos e receios vão diminuindo com 

o passar dos anos do curso, à medida que o estagiário ganha experiência e adquire mais 

aprendizagens na vertente teórica do curso. 

 Na dimensão da Interação, a supervisora tem um papel observador mas também 

de intervenção (“Procurei ajudá-la preparando o grupo para a sua atividade.”, 

Supervisora / Investigadora, 06/01/2005). É importante que o estagiário desenvolva por 

si mesmo técnicas de interação e formas de resolução de problemas e conflitos 

(“Também não fiquei indiferente a uma menina que se mostrou reservada toda a 

manhã…Tentei falar com ela mas pouco se expressou.”, Estagiária Maria, 2º ano, 

16/09/2004). Cabe ao supervisor apoiar o estagiário a pôr em prática o que aprendeu, 

procurando a melhor alternativa comunicativa. Falamos de uma função mediadora e 

reguladora, expressa nas palavras de uma estagiária:  

“… a relação com a equipa de trabalho é muito boa, a educadora dá-me 

muita autonomia deixando-me muitas vezes sozinha com o grupo e isso 

torna-me mais segura, sinto que já estou mesmo bem integrada nas rotinas, 

com as crianças, e com todas as pessoas.”; “Esta autonomia faz com que 

eu já conheça o grupo permitindo-me saber qual a melhor forma de agir… 

Tentei participar em todas as atividades e rotinas e tentei ser prestável com 

todos.” (24/11/2004). 

 

A interação nem sempre é fácil para o estagiário mas pode-se tornar num processo 

mais simples se o supervisor preparar previamente o terreno, ou seja, se der a conhecer 

o estagiário às crianças e à equipa, assim como algumas técnicas para se tornar melhor 

sucedido. 

Evidentemente que ao falarmos de um estagiário do 2º ano do curso falamos de 

receio, ansiedade e até mesmo medo; se falarmos de um estagiário do 4º ano do mesmo 

curso falamos de alguma ansiedade mas nada de especial porque ele sabe que é uma 

fase passageira e os seus conhecimentos alargados dão-lhe alguma segurança face ao 

que vai enfrentar. Quando falamos do que vai enfrentar estamos a referir-nos 

principalmente à relação com as crianças, uma relação que vai ser construída tendo por 

base o carinho, afeto, amizade, … mas que até chegar a este ponto tem inevitavelmente 

que passar por situações de abertura mas também rejeição, situações em que as crianças 

testam o adulto para o conhecerem melhor. É um cativar progressivo, uma constante 

conquista que acaba quase sempre numa relação bem sucedida e inesquecível. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

3204



Relativamente ao Espaço e Materiais o supervisor tem o papel de ajudar e orientar 

na sua organização e planificação e adequá-lo o mais possível às caraterísticas do grupo. 

Os materiais são meios de comunicação e aprendizagem e, como tal, têm que ser 

bem pensados e construídos. Têm que estar adatados à faixa etária e ao grupo. 

Os estagiários referem-se aos materiais utilizando quase sempre, e de acordo com 

os diários, as palavras: colorido, atrativo, resistente e adequado e utilizam-no nas 

atividades como forma de catar a atenção, interesse e motivação das crianças e para 

enriquecer as atividades (“Penso que o material estava resistente. Por ser bastante 

colorido, julgo que proporcionou uma grande “adesão” das crianças à história.”, 

Estagiária Maria, 2º ano, 11/11/2004). 

Na escola de formação é trabalhada uma perspetiva ecológica, em que são 

motivados para a proteção do ambiente de maneira a transmitirem às crianças que 

podemos criar os nossos próprios brinquedos com materiais que deitamos ao lixo 

(exemplo: caixas, caixotes, garrafas e copos de iogurte, …). Esta perspetiva ecológica e 

ambientalista, ao ser transmitida aos futuros profissionais de educação está, também, a 

ser transmitida às crianças e consequentemente à sociedade. É importante passarmos a 

informação às crianças, descrevendo–lhes o que utilizamos para confecionarmos aquele 

brinquedo de que tanto gostaram (“O material que utilizei para a atividade era 

adequado e resistente, tanto o registo como o fantoche. O espaço foi acolhedor pois a 

poesia foi na sala e criamos um ambiente motivador ao esperar que acontecesse uma 

surpresa… A atividade de expressão plástica foi de acordo com os interesses do grupo, 

pois utilizamos materiais de desperdício para construir objetos para o canto da 

garagem, materiais que as crianças recolherem para reciclar.”, Estagiária Ana, 3º ano, 

06/10/2004). 

Na análise dos diários vemos a tentativa de adatação do material não só à faixa 

etária como às caraterísticas do grupo e ao planificado, o que nos comprova que todo o 

trabalho é pensado com a equipa de trabalho e, em concreto, com a supervisora. 

Ao preparar o material também é preparado o espaço. Quando associamos o 

espaço aos estagiários do 2º ano e do 3º ano, do curso de educadores de infância, 

falamos unicamente do espaço conferido aos momentos de apresentação das suas 

atividades. Quando associamos o espaço a um estagiário de 4º ano, finalista, falamos de 

algo mais abrangente, pois o estagiário já tem um papel mais ativo e incisivo na 
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construção, preparação e organização do espaço. O estagiário finalista vive a prática do 

dia–a–dia, enquanto que os outros estagiários apenas vivem uma manhã ou um dia por 

semana, daí não terem um papel tão interventivo na organização e preparação, sendo 

apenas observadores do que o estagiário finalista ou educador fazem. 

A dimensão do espaço e materiais é para os estagiários muito importante, quer 

numa fase inicial, quer numa fase mais avançada e isso é possível de ser observado nas 

descrições que fazem nos diários sobre a forma como preparam e até mesmo 

confecionam e elaboraram tudo o que vão utilizar nas suas atividades. É uma dimensão 

mais realçada nos diários dos estagiários do 2º ano e do 3º ano mas não significa que 

seja menos importante para o estagiário do 4º ano. 

A dimensão da Observação é deveras importante, é nela que assenta o pilar 

fundamental de todo o trabalho e aprendizagem. 

O educador é a maior referência, sendo mais uma vez visto como um espelho 

refletor da imagem ideal, que será copiada em situações futuras (“…segue-nos com o 

olhar (a mim e à estagiária finalista), como que nos pedindo apoio e também tentando 

mostrar-nos que é capaz…”, Supervisora/Investigadora referindo-se à Estagiária 

Maria do 2º ano, 21/10/2004). Ele fornece-lhes o modelo padrão de toda a 

aprendizagem, as crianças dão-lhes referências concretas da sua prestação pelas atitudes 

que têm quer em momentos orientados quer em momentos livres. 

As atitudes do educador/supervisor não estão diretamente implícitas nos diários, 

dado que o que encontramos, nesta dimensão, são meras descrições de comportamentos 

das crianças face ao trabalho direto dos estagiários com as crianças, mais 

concretamente, nas atividades que desenvolvem junto do grupo. O comportamento do 

educador está bem patente nas atitudes dos estagiários, eles reproduzem aquilo que 

viram fazer. No enquadramento teórico encontramos várias referências de alguns 

autores a este aspeto, como Formosinho (2001). O educador não pode esquecer em 

momento algum que está a ser observado e por isso é muito importante estarmos 

conscientes da importância da supervisão. 

É necessário termos em atenção que somos a imagem que é mais facilmente 

copiada porque o estagiário tem como objetivo principal trabalhar com o grupo e 

ninguém melhor que o educador para lhe fornecer padrões de comportamentos a ter, 

dado que ele conhece as crianças e sabe como interagir e trabalhar com elas. 
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É fácil verificar nos diários que para os estagiários do 2º ano e do 3º ano a 

observação é uma chave muito importante em cada momento de estágio porque é 

através dela que eles veem o seu sucesso ou insucesso e encontram soluções concretas 

para as suas atuações, pois não nos podemos esquecer que estes estagiários apenas têm 

um período de estágio de uma manhã, no caso do 2º ano, e de um dia, no caso do 3º ano. 

No 4º ano a observação é também muito importante como base para qualquer decisão 

pedagógica mas, como se trata de um estagiário em fase final de curso, não está tão 

evidenciada, enquanto tal, nos diários. Este estagiário já tem uma observação muito 

mais alargada, graças à sua experiência e conhecimentos adquiridos na componente 

teórica do curso e na experiência prática entretanto desenvolvida. Como tem um período 

de estágio de quatro dias por semana, a observação tem uma grande importância no 

início de estágio pelas razões evidenciadas para os estagiários dos anos anteriores mas, a 

dada altura, o estagiário finalista cria a sua própria maneira de atuar, graças ao que 

observou diariamente, quer pelo comportamento do educador cooperante, quer pelo 

comportamento das crianças. Há uma grande vantagem aliada a tudo isto, já que, para as 

crianças este estagiário é visto como um professor, assim como o seu educador, porque 

trabalha com elas, e para elas, diariamente. Como é evidente, com o passar do tempo a 

segurança do estagiário aumenta, fazendo com que passe a ter uma visão semelhante à 

do educador cooperante e, neste momento, passa a observar com o intuito de planificar, 

avaliar e refletir sobre o trabalho do dia–a–dia: 

 “O grupo pode contatar com diferentes meios de comunicação, desde o 

rádio, o computador, a máquina de escrever, os jornais, as revistas, o 

correio, o telefone, entre outros, dos quais o que teve maior procura e 

entusiasmo foi a máquina de escrever. As crianças procuravam-na com 

muita frequência e pediam para que disséssemos as letras para escreverem 

uma carta. Houve uma grande participação do grupo, que trouxeram 

revistas, jornais, telemóveis antigos, telefones, entre outros.”, Estagiária 

Filipa, 4º ano, 01 a 18/03/2005. 

 

A Planificação é uma dimensão que está sempre presente no trabalho do educador 

de infância. A promoção de uma prática pedagógica adequada implica planificar, 

prever. Como se pode verificar pela análise dos diários, todo o trabalho é previamente 

pensado, conversado e planeado. Nada acontece por acaso, tudo tem um objetivo, um 

propósito: -  “Depreendo que o material usado teve em conta os objetivos previstos na 
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planificação: as crianças foram respondendo às questões que levantei, e falaram sobre 

a história (sem que lhes fizesse perguntas).”, Estagiária Maria, 2º ano, 18/11/2004).  

O supervisor é, assim, um importante professor para os estagiários, cabe-lhe 

ensinar e praticar com os estagiários o ato de pensar, de refletir sobre o trabalho que irá 

realizar: -“Combinámos que a atividade para a semana seguinte seria uma culinária. 

Maria ficou angustiada pois disse que não sabia cozinhar, tranquilizei-a explicando-lhe 

como e o que fazer.”, Supervisora / Investigadora, 02/12/2004. Este trabalho é feito em 

contexto de reunião. Neste momento a equipa fala, dialoga sobre o que irá fazer no 

futuro. São discutidos aspetos relativos ao meio, contexto, cultura, interesses das 

crianças e propósitos de trabalho. Tudo é tido em conta, de forma a serem respeitados os 

objetivos da instituição de formação, instituição cooperante, e, mais importante do que 

tudo o que foi referido, os interesses e aprendizagem das crianças: 

 “Em relação à canção apesar de ao fazer a planificação me tenha parecido 

ser adequada à faixa etária, revelou-se não ser por ser demasiado pequena e 

fácil ao nível do vocabulário, assim tive que alterar a estratégia criando 

variações de ritmo, lento e rápido, fazer um jogo que consistia em passar a 

estrela e em quem parasse tinha a tarefa de cantar sem se enganar. Na minha 

opinião consegui adatar a atividade à faixa etária, pois o grupo divertiu-se 

imenso, pois sorriam e participavam.”, Estagiária Ana, 3º ano 24/11/2004. 

 

Os estagiários do 2º ano e do 3º ano estão mais “presos” ao planificado do que o 

estagiário finalista do 4º ano (“Em equipa conseguimos realizar atividades e sugestões 

que não estavam previstas na planificação do projeto.” Estagiária Filipa, 4º ano,18 a 

29/04/2005). Os dois primeiros tentam a todo o custo fazer o seu trabalho de acordo 

com as estratégias que delimitaram e os objetivos que o educador lhes propôs 

desenvolver. Para eles o sucesso ou insucesso está dependente do fato de terem seguido 

“à risca” ou não os passos planeados. Quando não o conseguem, ou porque o grupo não 

reagiu da forma esperada, ou porque quiseram ir mais além do que foi planeado, ou 

porque usufruíram de mais ou menos tempo, …, para eles a atividade correu mal. Isto 

prende–se com o fato de terem pouca experiência e de estarem muito limitados ao que 

pensaram em conjunto com o educador supervisor (“Como hoje era dia de Reis, 

combinámos fazer um puzzle com a imagem dos reis e explorar com as crianças a 

imagem. Maria seguiu o que planificamos e o grupo aderiu muito bem respondendo e 

participando na atividade.”, Supervisora / Investigadora referindo-se à Estagiária 

Maria do 2º ano, 06/01/2005). 
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Relativamente ao estagiário finalista, do 4º ano, a planificação tem um papel 

muito importante mas, para ele, não é uma “prisão”, a experiência que adquiriu, ao 

longo dos anos do curso, deu–lhe segurança e ele sabe, quase sempre, como agir, como 

dar a volta à questão e situação. 

A reação das crianças é algo que não podemos prever mas, também, é algo que 

nunca devemos subestimar. Devemos respeitar a individualidade de cada uma, assim 

como a sua diferença. O nosso trabalho deve ser pensado tendo sempre em conta os seus 

interesses e desenvolvimento, isto porque falamos de uma pedagogia diferenciada, 

construtivista, que respeita cada criança como sendo única e que tem por base a 

aprendizagem construída na e sobre a experiência. 

 Projetos e Atividades é uma dimensão à qual os estagiários dão muita 

importância, isto porque normalmente são momentos dirigidos quase na totalidade por 

eles. É neste momento que põem à prova os conhecimentos adquiridos e o seu próprio 

desempenho. 

Pelas narrativas dos diários, podemos ver que existem várias preocupações: a de 

tentarem adatar as atividades ao grupo e às suas caraterísticas, a de tentarem seguir o 

planificado com o educador e, principalmente, a de não conseguirem prever a reação 

das crianças. Para muitos estagiários, o fato de terem seguido a planificação significa 

que a atividade correu bem, para outros o fato de as crianças terem estado motivadas e 

terem participado tem o mesmo significado, ainda que a atividade não se adequasse de 

todo às caraterísticas do grupo. 

Pelas narrativas dos diários, podemos ver que existem várias preocupações: a de 

tentarem adatar as atividades ao grupo e às suas caraterísticas, a de tentarem seguir o 

planificado com o educador e, principalmente, a de não conseguirem prever a reação 

das crianças. Para muitos estagiários, o fato de terem seguido a planificação significa 

que a atividade correu bem, para outros o fato de as crianças terem estado motivadas e 

terem participado tem o mesmo significado, ainda que a atividade não se adequasse de 

todo às caraterísticas do grupo (“Em relação à atividade de expressão plástica correu 

da forma planeada, pois segui todos os passos que tinha pensado e esteve adequada à 

faixa etária visto que era uma técnica um pouco perigosa mas muito orientada pelo 

adulto, e assim o grupo pode experimentar uma nova técnica… Os objetivos foram 

conseguidos…”, Estagiária Ana, 3º ano, 20/10/2004). O contrário também é visível. Ou 
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seja, tudo está relacionado com o fator experiência. À medida que têm mais experiência 

começam a perceber exatamente o que esteve bem e o que esteve menos bem mas, 

inicialmente, isto é muito confuso e eles nem sabem o que pensar, daí terem uma 

necessidade enorme de ter o “feedback” por parte do educador supervisor. Os alunos do 

4º ano já têm outra segurança, conhecimento e experiência. O estagiário finalista tem 

um papel mais interventivo no desenvolvimento de projetos com as crianças (“Em 

relação às atividades realizadas durante o projeto, foram as previstas na planificação e 

outras que surgiram com o interesse que o grupo demonstrou neste projeto, como por 

exemplo, o fato de fazermos um teatro onde cada criança propôs desempenhar um 

papel diferente no âmbito dos meios de comunicação.”, Estagiária Filipa, 4º ano, 01 a 

18/03/2005). Os projetos referidos surgem dos interesses e caraterísticas das crianças e 

são desenvolvidos a partir da observação, atenção e significado que damos a cada gesto 

de cada criança. 

O Tempo é uma dimensão importante e que reflete e condiciona o trabalho direto 

com as crianças. Pensar em “tempo” significa pensar em oportunidade, saber quando 

começar ou terminar algo, saber como mediar uma situação, saber agir e interagir … nas 

atividades, no dia-a-dia das crianças. 

Quando falamos em tempo falamos, de uma maneira geral, em preocupação para 

os estagiários (“Neste dia as dificuldades sentidas em relação à rotina diária foram 

poucas, tenho ainda um poço de dificuldades em saber a que horas terminar/começar 

algumas atividades…”, Estagiária Ana, 3º ano, 13/10/2004). Inicialmente têm uma 

preocupação exagerada em torno desta dimensão. Querem muito cumprir o tempo 

estipulado na planificação independentemente se isso prejudica ou não o grupo (“A 

primeira semana de estágio penso que correu bem, embora sinta dificuldades na gestão 

do tempo.”, Estagiária Filipa, 4º ano, 15 a 30/09/2004). 

É muito visível, principalmente no diário da estagiária do 2º ano, que tem uma 

preocupação exagerada em não ultrapassar o tempo previsto, achando que está a agir 

corretamente se respeitar o fator tempo (“A “apresentação” no polivalente durou cerca 

de cinco minutos, e na sala, cerca de dez minutos. O tempo previsto para a 

“apresentação” foi cumprido.”, Estagiária Maria, 2º ano, 25/11/2004). O não saber 

gerir o tempo leva, por vezes, a atitudes incorretas com as crianças. Podem acontecer 

algumas situações como estas: o tempo previsto é demasiado sendo necessário dar por 
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terminada a atividade, ou o tempo previsto é pouco tendo em conta o interesse das 

crianças. 

Como é evidente, numa fase inicial de estágio, cabe ao educador supervisor a 

função de gerir o tempo não só das suas atividades como também das atividades dos 

estagiários. Esta função vai sendo menos acentuada com o passar do tempo, pois os 

estagiários vão percebendo, passo a passo, a reação que devem ter face a uma ou outra 

situação que apareça. 

A Comunidade e os Pais são aspetos centrais e fulcrais no trabalho de um 

educador de infância. Normalmente estão bem patentes nos trabalhos de projeto, na sala 

de atividades e no trabalho em geral. 

Os estagiários do 2º ano e do 3º ano vivem este aspeto mais em contexto de 

trabalho de sala porque o tempo de estágio não permite muito mais. Sendo assim, 

participam em atividades de projeto, como visitas de estudo, em reuniões de pais e 

festas da instituição. No entanto, nas reuniões e festas só participam os estagiários que 

manifestarem interesse, pois são momentos facultativos (“Após a festa os pais vieram 

conhecer a sala das crianças e mostraram interesse pelo meu trabalho e em falar dos 

seus filhos, não senti nenhuma dificuldade em comunicar com os pais.”, Estagiária 

Ana, 3º ano, 15/12/2004). Normalmente, gostam de observar estes momentos e guardá – 

los como futura referência. Participam para observarem comportamentos quer dos pais e 

comunidade, quer do educador supervisor. São momentos muito significativos de 

aprendizagem. 

O estagiário do 4º ano, como é finalista e tem uma presença diária na instituição, 

participa em todos os momentos que apelem à participação da comunidade e dos pais 

(“Nesta semana tivemos a reunião de pais, que foi uma nova experiência, pois nunca 

tinha assistido a nenhuma.”; Estagiária Filipa, 4º ano, 18 a 27/10/2004; “Esta semana 

tivemos um aspeto novo que foi a reunião de pais. A Filipa manteve-se sobretudo atenta 

e observadora, procurando de certa maneira interagir.” Supervisora / Investigadora 

referindo-se à Estagiária Filipa do 4º ano, 18 a 27/10/2004).  

Como é possível observar nos diários, o supervisor tem a função de ensinar e 

motivar o estagiário para o apelo à comunidade e, concretamente, às famílias (“Falamos 

sobre a participação dos pais na vida do projeto. Achamos boa ideia convidar uma 

mãe, que é médica de profissão, para fazer uma exposição aos meninos.”, Supervisora / 
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Investigadora, 03 a 14/01/2005). Através dos projetos de sala, visitas de estudo, prendas 

para os pais, festas e reuniões, o estagiário é convidado a interagir e a fazer a ponte 

entre o interior (instituição) e o exterior (comunidade). 

O supervisor tem que ser um modelo exemplar quando se dirige aos pais e à 

comunidade porque o estagiário, pela observação, procura aprender com ele a interagir. 

E este aspeto nem sempre é fácil; pelas reflexões do educador, podemos perceber que o 

estagiário tem algumas dificuldades, que são mais sentidas no início da prática 

pedagógica, concretamente em relacionar – se, em saber o que dizer, em aproximar – se 

dos pais (“Na reunião de Pais a Filipa teve participações pouco oportunas. Tomou a 

iniciativa de falar de casos individuais, referindo a sua opinião sobre o judo, atividade 

que acha pouco educativa. Evidente que tive que intervir e procurar apaziguar a 

situação.”, Supervisora / Investigadora, 01 a 18/03/2005). Muitas vezes ele quer 

estabelecer esta ligação mas é impedido pelo receio de dizer algo de errado, algo que 

seja contrário ao que o educador pensa e pode transmitir aos pais. Daí, mais uma vez, 

ser extremamente importante o fato de o supervisor dar a conhecer as famílias e o meio 

em que a instituição se insere, antes do estágio iniciar e, progressivamente, ao longo da 

prática pedagógica. Às vezes podemos ferir suscetibilidades e sentimentos e é 

necessário termos cuidado na abordagem que fazemos aos pais. 

O estagiário passa de mero observador a participante, fazendo parte deste 

triângulo essencial para o desenvolvimento saudável das crianças: instituição – famílias 

– comunidade.  

A Cultura também está bem presente no trabalho do educador de infância. 

Podemos dizer que cada criança tem uma cultura própria e, ao mesmo tempo, está 

inserido nela. 

Os estagiários são sensibilizados para aspetos importantes como a 

multiculturalidade, pelo trabalho programado mas, e, principalmente, pelos materiais 

que temos na sala de atividades (exemplos; bonecos de várias raças, fotografias e 

crianças de diferentes raças, fotografias de aspetos culturais importantes, como danças, 

artefatos, …), a sala de aula deve transparecer a importância da cultura. Nós podemos 

observar, no diário da estagiária do 2º ano, que essa sensibilidade foi despertada pelo 

que encontrou na sala logo no primeiro dia de estágio: “Deparei – me com um menino 

venezuelano e achei interessante que ele integrasse uma turma de crianças 
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portuguesas.” (16/09/2004), “Notei que neste colégio se apela, na prática, à ideia de 

multiculturalidade e que esse convívio será muito positivo para todas as crianças.” 

(16/09/2004), “Um boneco de cor negra deitado na cama das bonecas apela 

igualmente à ideia de multiculturalidade.” (16/09/2004, Estagiária Maria, 2º ano). 

Nos diários das estagiárias, podemos verificar que a cultura é vivida em pleno, 

pelos materiais, atividades e projetos de sala, visitas de estudo e nos dias e festas 

programados (exemplo: projeto do Outono, Natal, …, festas do Magusto, Carnaval, 

Páscoa, …). 

A sensibilidade para este aspeto fulcral da educação começa na educação da 

pessoa e é desenvolvido, mais tarde, na escola de formação e vivenciado na escola 

cooperante (“… a dança tradicional foi um momento muito bom, em que revivemos um 

pouco da nossa cultura como portugueses, para marcar este momento, a Ana, fez 

questão de trazer vestuário muito parecido com o usado pelos tradicionais ranchos 

folclóricos.”, supervisora / investigadora referindo-se à Estagiária Ana do 2º ano, 

10/11/2004). 

Quando falamos em Avaliação e Reflexão estamos a referir–nos a uma 

componente de extrema importância na educação. A sua importância não é exclusiva 

para os educadores de infância mas para todos os professores que acreditam que a 

pedagogia tem que ser construída e refletida.  

O professor é um regulador, um mediador, um orientador, um observador e, sem 

dúvida, um avaliador. Avaliador do seu próprio desempenho, do desempenho das 

crianças e do desempenho dos estagiários (“Educadoras e estagiárias refletiram em 

conjunto alguns aspetos relacionados com a visita.”, Supervisora / Investigadora, 

14/10/2004). 

Todos os aspetos centrais da pedagogia de que falamos anteriormente têm que 

passar por um processo de avaliação e reflexão constantes (“Ao dizer a poesia, usei a 

entoação devida, com as paragens adequadas. Falei devagar, para que as crianças 

conseguissem entender o que falava e catar o desenrolar da ”história”, Estagiária 

Maria, 2º ano, 04/11/2004). O diálogo entre a equipa de trabalho e as crianças tem que 

estar bem patente. Este momento pode ser vivido na sala, podemos e devemos criar com 

as crianças um espaço próprio que apele à reflexão. E é neste e através deste espaço que 
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vamos construir pedagogia. Vamos refletir sobre o que fizemos e sobre o que vamos 

fazer.  

Com a equipa de trabalho (educadores – estagiários – auxiliares) também se 

devem criar momentos de reflexão e avaliação, é importante termos várias opiniões 

sobre a nossa postura em determinada situação. É importante saber ouvir e saber refletir. 

Como podemos observar nos diários, as estagiárias avaliam cada atitude e gesto 

que têm. Fazem–no em função da resposta das crianças e do educador. Para elas, o 

sucesso ou insucesso da sua prestação estão dependentes do parecer das crianças e do 

educador: 

 -“Durante a atividade consegui ser expressiva, pois o grupo mostrou interesse 

em saber de que se tratava a surpresa e mesmo depois de já saberem continuaram 

animados, pois brincavam uns com os outros com os crachás.” (15/09/2004),  

- “…podia ter sido uma atividade com caráter mais lúdico, a forma como orientei 

e dirigi a minha atividade podia ter sido diferente, pois poderia ter criado um ambiente 

mais cativador e envolvente o que não aconteceu. Acho que essa falha se deveu a não 

conhecer bem as caraterísticas desta faixa etária.”, 22/09/2004, Estagiária Ana, 3º 

ano.  

O supervisor tem uma função observadora, orientadora, esclarecedora e 

mediadora, é ele que tem o papel de transmitir o seu parecer face ao planificado e 

efetuado pelo estagiário: “A Maria é uma estagiária demasiadamente preocupada, 

gosta imenso de cumprir tudo o que lhe é pedido, todos os pormenores. Por vezes essa 

preocupação exagerada deixa-a confusa o que faz com que se repita imenso e até 

esqueça o que lhe disseram. 

O estagiário procura na avaliação um momento de reflexão conjunta, em que se 

“colocam na mesa”, não só atitudes como também sentimentos. 

Como supervisores temos que desenvolver no estagiário o ato de pensar e refletir 

a prática. É bem evidente, nos diários, que se avaliam constantemente, também 

podemos observar a vontade de agradar, de melhorar, a satisfação ou desagrado face ao 

que fizeram mas também podemos observar momentos de reflexão. 

No fundo, a construção do diário leva–nos a refletir muito mais. Este é o 

objetivo primordial de todo o trabalho. O que aconteceu, o que sentimos, o que somos 

está bem presente em cada linha do diário. 
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Zabalza (1994) aconselha–nos a fazer observações no diário sempre que achemos 

necessário e importante, não o devemos ver como uma obrigação mas sim algo que 

ajuda a nos conhecermos melhor e a sermos melhores profissionais. 

 

Análise Geral 

Segundo o estagiário 

Pela informação recolhida dos diários de supervisão podemos constatar que as 

estagiárias fazem mais referência a algumas dimensões do que a outras. Ao nível da 

integração/adatação podemos recolher 11 informações; na interação: 48; espaço e 

materiais: 69; observação: 44; planificação: 30; projetos e atividades: 54; tempo: 24; 

Comunidade/Pais: 6; cultura: 13 e avaliação/reflexão: 105. Colocando estes dados num 

gráfico obtemos o seguinte: 

 

 

Como podemos analisar, as estagiárias fazem maior referência ao espaço e 

materiais, projetos, interação, observação e sem margem para dúvida, a avaliação / 

reflexão. Estes dados não nos dizem quais as dimensões mais importantes no âmbito da 

pedagogia, dizem–nos apenas aquelas que têm mais importância para as estagiárias e 

que, por isso, são mais citadas nos diários. 

 

Segundo o supervisor 

Não só o estagiário, como também o supervisor, faz mais referência a algumas 

dimensões. Sendo assim, na integração/adatação podemos recolher 11 informações; na 

interação: 26; espaço e materiais: 23; observação: 9; planificação: 40; projetos e 

atividades: 33; tempo: 4; comunidade/pais: 9; cultura: 6 e avaliação/reflexão: 105. 

Colocando estes dados no gráfico obtemos o seguinte: 
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Pela análise do gráfico podemos dizer que a avaliação/reflexão é sem dúvida a 

questão mais importante da prática pedagógica, mesmo quando se trata do supervisor, 

seguidamente vem a planificação e só depois os projetos, entre outros. 

Para o supervisor, questões como a avaliação, reflexão e planificação, têm muito 

significado porque falamos de pedagogia e porque dissemos ao longo do 

enquadramento teórico que para sermos bons profissionais temos que pensar, planear e 

refletir sobre pedagogia. Mais uma vez refiro que estes dados são só em função da 

análise dos diários, não querendo, portanto, levar a outras conclusões. 

 

Considerações Finais 

Na supervisão tem que existir um ambiente de partilha, de intimidade que nos 

conduza à reflexão diária e conjunta e que nos ajude a ser cada vez melhores no nosso 

exercício, que é a docência. Ensinar é, para nós, mais do que transmitir conhecimentos. 

Ensinar é dar: tempo, atenção, sentimento, …, tendo em troca um elevado 

enriquecimento pessoal e profissional que favorece as crianças, estagiários e a sociedade 

em geral.  

Partindo desta ideia podemos dizer que a Pedagogia da Infância é um sustentáculo 

do processo de supervisão, pela ligação da Pedagogia e do currículo (Oliveira-

Formosinho citando Oliva, 1998). Todo o trabalho é pensado e planificado 

conjuntamente, tendo em conta o trabalho desenvolvido na sala assim como as 

caraterísticas das crianças. 

Esta investigação foi para nós (supervisora/investigadora/estagiários/ crianças) 

muito enriquecedora porque nos trouxe algo valioso e o qual constatamos que 

acontecerá durante toda a nossa vida. Num ambiente tão enriquecedor como o jardim de 

infância, somos todos alvo de aprendizagem, de crescimento diário, de enriquecimento 

profissional e pessoal.  
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Os diários/portfólios passaram a ser parte integrante do nosso dia-a-dia dando 

mais significado às nossas vidas. Todos lucramos com este grandioso trabalho. O 

supervisor não foi o único a ter um papel importante na construção de uma prática 

reflexiva por parte do estagiário. O próprio supervisor, estagiários, crianças, auxiliares 

de educação e comunidade em geral foram alvos diretos desta prática. Usufruindo e 

tirando partido de todo o trabalho que foi devidamente pensado, planeado, executado, 

refletido e avaliado. Todos os passos da rotina diária ganharam valor e demonstraram 

ser fundamentais ao bom crescimento/desenvolvimento das crianças. 

A Supervisão Reflexiva é um processo de partilha mútua e constante em que o 

educador, os estagiários e as crianças são impulsionadores diretos desta reflexão, 

devendo sempre ser atores participativos de toda a ação e tendo sempre por base uma 

Pedagogia Diferenciada, que respeite todos, que evidencie as capacidades de todos e, 

mais importante, que implique todos.  

A avaliação/reflexão é de fato muito importante na construção da prática do 

estagiário, tendo o supervisor um papel fundamental na sua orientação e formação mas 

também podemos concluir que esta dimensão assume um caráter de importante 

relevância não só no estágio curricular como também por toda a vida profissional do 

educador de infância. 

Acreditamos que a formação de profissionais reflexivos é um dos pressupostos 

para um ensino de qualidade, o que contribui para um desempenho docente adequado e 

responsável. 
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RESUMO: O conhecimento profissional do professor é um conhecimento conexo, 

multifacetado, de aquisição intemporal e evolutivo. Para Clandinin (1992: 125) “é um tipo 

de conhecimento esculpido, e moldado por situações (…)”. Trata-se de um conhecimento 

(re)construído de acordo com a forma como (re)vivermos as nossas histórias e as 

(re)contamos através dos processos de reflexão. Assim, a acção docente resulta dos 

conhecimentos provenientes de múltiplas fontes – adquirido pela experiência, reflectido 

sobre a prática, e desenvolvido e consolidado, num processo contínuo e permanente. A 

origem deste conhecimento provem das experiências pessoais do docente, em início de 

carreira, e resultam no desenvolvimento de um método de ensino pessoal. É nosso objectivo 

conhecer o método pessoal de ensino de professores de educação física, na dimensão de «o 

que é» este método, «como» se aplica e «quando» se desenvolve, na medida em que o 

consideramos uma importante fonte de conhecimento, que poderá servir como melhoria da 

qualidade do desempenho profissional de cada um de nós. Para potenciar este 

desenvolvimento do método pessoal, invocamos o contributo da didáctica, da reflexão 

sobre a prática e da partilha de experiências profissionais. 

 

 

Introdução 

Pretendemos evidenciar o conhecimento profissional, como organizado e 

dinâmico, constituído e orientado por um conjunto variado de componentes, as quais 

são fruto de experiências vivenciadas pessoalmente ou acompanhadas, com o propósito 

formativo. Essas experiências são reflectidas, desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo da 

vida, sempre associadas a um desígnio, orientando o docente quer como profissional, 

quer como elemento da sociedade. Montero (2001: 164) convoca a revisão de estudos 

efectuados por Clark e Peterson (1990), sobre o pensamento do professor, afirmando 

que “demonstram que o aporte mais importante é que o comportamento profissional dos 

professores se guia por um complexo sistema de conhecimentos, crenças, valores, 

teorias, princípios, que regulam a sua actividade” e, nesse sentido, é nossa intenção 

debruçarmo-nos sobre estas componentes e a sua influência directa no desempenho 

profissional docente. 

As investigações efectuadas no domínio do conhecimento profissional dos 

professores tiveram um maior incremento, na segunda metade do século XX, 

directamente relacionadas com o desenvolvimento das Didácticas Específicas e a sua 
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procura de processos eficazes de ensino. Fundamentamos o nosso trabalho em 

diferentes autores, entre os quais se encontram os que, de seguida, convocamos, por 

ordem cronológica; reconhecemos que são apenas alguns entre outros tantos 

investigadores que actualmente pesquisam estes assuntos.  

Schön (1983) evidencia-se pela sua definição da «Prática docente»; Shulman 

(1987) defende que a experiência profissional do docente, tem passado despercebida, é 

uma área de grande importância para o desenvolvimento educativo; desenvolve e 

promove investigação sobre o «Conhecimento pedagógico do Conteúdo». Por sua vez, 

Carter (1990) procura definir a área de investigação do conhecimento dos professores, 

como a sua “primeira revisão sobre o campo do conhecimento profissional”. Grossman 

(1990) desenvolve uma corrente de investigação sobre o «conhecimento pedagógico 

geral» e também sobre o «Conhecimento do Conteúdo», mais concretamente sobre a 

matéria e o «Conhecimento didáctico do Conteúdo». Fenstermarcher (1994) evidencia-

se pelas suas definições do «Conhecimento prático». Calderhead (1996) promove a 

investigação do «Conhecimento do conteúdo»; outros investigadores que se 

notabilizaram neste domínio foram Borko e Putman (1996) que realizam uma linha de 

pesquisa sobre o «Conhecimento pedagógico geral e as crenças». Mais recentemente, 

Day (2001) desenvolve um estudo sobre o “Desenvolvimento Profissional de 

Professores” e Montero (2001) promove investigação na área do «conhecimento 

proposicional formal». Na área específica do ensino da Educação Física Rink (1996) 

desenvolveu investigação sobre «Fundamentos e bases para a aprendizagem e ensino de 

desporto e jogos» também nesta área da didáctica específica de Educação Física e 

Desporto Berliner (2001); Connely e Clandinin (1992) desenvolveram investigação 

através de estudos de caso. Carreiro da Costa (1995) apresenta um estudo na área da 

didáctica específica de educação física o qual apresenta uma descrição das variáveis que 

influenciam o processo ensino e aprendizagem, assim como expõe o desempenho da 

actividade profissional dos professores, para tal utiliza uma metodologia quantitativa e 

qualitativa.    

 

Sustentação teórica 

O conhecimento profissional do professor é conexo, multifacetado, já que implica 

que a sua acção no processo educativo seja ecológica, característica resultante da 
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combinação de saberes provenientes de múltiplas fontes (áreas científicas e suas 

relações; daí que a sua aquisição tenha de ser intemporal e evolutiva. Montero (2001: 

218) considera o conhecimento profissional do professor como: 

“O conjunto de informações, aptidões e valores que os professores possuem, em 

sequência da sua participação em processos de formação (inicial e em exercício) e da 

análise da sua experiencia prática, uma e outras manifestadas no seu confronto com as 

exigências de complexidade, incerteza, singularidade e conflito de valores próprios da 

sua actividade profissional; situações que representam, por sua vez, oportunidades de 

novos conhecimentos e de crescimento.” 

A evolução do desempenho profissional do docente resulta, pois, do 

desenvolvimento do conhecimento profissional, como consequência quer da reflexão 

sobre as suas experiências profissionais, quer da procura incessante de conhecimentos 

profissionais; dessa interacção emerge uma meta-reflexão. Este processo evolutivo e 

dialéctico, assente na reflexão e meta-reflexão, acontece com profissionais implicados 

no processo de ensino e aprendizagem, na procura constante da eficiência na construção 

das soluções sustentadas teoricamente, através da investigação. Assim se vai tornando 

consistente o conhecimento prático profissional, na resolução dos problemas, que são 

uma constante, e com os quais o profissional docente se confronta na praxis do dia-a-

dia, nos seus diversos contextos.  

Fazendo uma analogia, diremos que a acção profissional do docente não é uma 

regra de três simples; é antes uma probabilidade, uma vez que os factores que 

condicionam o sucesso educativo são sujeitos e não objectos. Não podem ser reduzidos 

a meros conteúdos. O professor tem que estar ciente deste cariz subjectivo do acto 

educativo; tem que conhecer a dimensão da proximidade inerente à educação, e 

demonstrá-la diariamente na resolução dos diversos problemas com que se depara, 

obrigando-se a ultrapassar em muito as suas competências científicas e pedagógicas, 

transformando-se num educador, no sentido pleno do termo, isto é, agindo muitas vezes 

como psicólogo, médico, advogado, polícia. Esta visão do docente é apresentada por 

Delors (1996:165): “a competência, o profissionalismo, e a dedicação que se exigem aos 

docentes fazem com que recaia neles uma árdua responsabilidade. É muito o que se lhes 

pede, e as necessidades que lhes compete satisfazer parecem quase ilimitadas.” Segundo 

o NSW Institute of Teachers (2005:2), é fundamental que um professor desempenhe a 

sua actividade de forma eficaz no sentido de cumprir o seu papel no processo educativo:  
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“A eficácia do professor tem um forte impacto sobre os estudantes, com um amplo 

consenso de que a qualidade do professor é o mais importante factor na escola que 

influencia o desempenho do estudante. Professores eficazes podem ser uma fonte de 

inspiração e, igualmente importantes fornecendo uma influência segura e consistente 

nos jovens a medida que eles fazem escolhas sobre o futuro trabalho, educação e vida”. 

De acordo com as investigações desenvolvidas sobre o desempenho profissional 

do professor, o NSW Institute of Teachers (2005:2), considera os padrões de 

desenvolvimento como elementos-chave para o ensino de qualidade e como “metas de 

aprendizagem profissional, [que] fornecem uma estrutura pela qual os professores 

podem avaliar o sucesso de sua aprendizagem e apoio à auto-reflexão e auto-avaliação.” 

Rematam estas considerações, afirmando que os professores “podem usar padrões para 

reconhecer suas capacidades, aspirações profissionais e realizações actuais e em 

desenvolvimento”.  

O resultado específico da aplicação do conhecimento profissional de cada 

professor é sempre diferente, uma vez que cada profissional é único, como é único cada 

aluno e o contexto onde se desenvolve o processo educativo. As fontes de conhecimento 

são a base para a identificação e codificação dos resultados da aplicação do 

conhecimento profissional, identificando e desenvolvendo um repositório de processos 

educativos; no fundo, constituem as boas acções, fruto da aplicação prática do 

conhecimento de diferentes profissionais. Estes processos podem ser replicados em 

diferentes momentos de ensino por outros profissionais, com diferentes alunos e em 

diferentes contextos (Grossman, 1990). 

O resultado da replicação dos processos, está dependente, segundo este mesmo 

autor, de seis grandes factores que constroem o conhecimento profissional e lhe 

permitem adaptar, construir e apresentar um método de ensino eficaz: Conhecimento do 

Contexto; Conhecimento do Conteúdo, Conhecimento dos alunos e da aprendizagem; 

Conhecimento de Si mesmo; Conhecimento Pedagógico Geral; Conhecimento do 

Currículo. 

O conhecimento profissional formal, seguindo a nomenclatura utilizada por 

Montero (2001) e Fenstermacher (1994), quando fruto da investigação do ensino dos 

professores expertos, permite aos professores em geral, e aos iniciados em particular, 

uma abordagem ao ensino com argumentos diversos e experimentados. Invocando as 

categorias identificadas por Grossman (1990), anteriormente apresentadas, afirmamos 
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que são estas que lhes garantem uma maior segurança e capacidade de resposta efectiva. 

Montero (2001:170) afirma que o conhecimento profissional formal 

“Adopta na sua expressão a forma de proposições – regras, princípios, máximas – que 

pretendem servir como receitas para orientar a actuação dos professores. Por sua vez, 

conhecimento prático, adopta a forma de metáforas, imagens, ritmos, princípios 

práticos, regras… utilizados para identificar o saber nele encrostado. Sem dúvida que o 

acesso, pelos professores, a uma maior consciência do seu próprio saber profissional 

implica oportunidades de melhoria profissional e melhoria prática.” 

Nesta linha de pensamento, o desenvolvimento do conhecimento profissional 

resulta da evolução do conhecimento de base proveniente da formação académica, 

perspectivado na praxis docente e articulado com as experiências de vida. O 

desenvolvimento do conhecimento do professor não termina, com a realização da sua 

licenciatura; pelo contrário, começa quando a licenciatura termina e constitui-se num 

processo contínuo e dinâmico de pesquisa, o qual não se esgota. A evolução resulta da 

reflexão sobre a acção e sobre si próprio, como processo fundamental na procura de um 

ensino eficaz. Montero (2001: 220) explica: 

“A reflexão ocupou um lugar destacado como estratégia para a construção do 

conhecimento profissional e, ao mesmo tempo, como estratégia formativa. Embora seja 

complexo levantar hipóteses sobre as razões desse interesse, elas são …, as mesmas que 

facilitarão a emergência do conhecimento prático: a valorização dos professores como 

profissionais, como investigadores da prática a partir da disponibilidade e aceitação de 

uma epistemologia da prática que sublinhe o valor do conhecimento ligado a acção 

profissional.” 

Salientamos o facto de os professores se depararem, durante o exercício da sua 

actividade profissional, com um contexto profissional e formativo instável, em mutação, 

que os obriga a uma constante observação da sua realidade, à reflexão sobre as suas 

condicionantes e à consequente adaptação, conferindo a adequação necessária das suas 

capacidades e conhecimentos ao contexto escolar e social envolvente, promovendo a 

sua actualização/formação.  

Neste sentido, a investigação da aplicação prática do conhecimento profissional 

tem um papel importante na preparação do professor recém-licenciado “sem experiência 

nestas situações, muitas vezes originais, aliadas ao medo de perder o controlo, estudos 

de caso de gestão de sala de aula parecem ser uma forma natural para produzir a 
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flexibilidade de pensamento que é necessária quando se deparam com estas situações” 

(Berliner, 2001: 476).  

Os estudos sobre os expertos detectam que estes utilizam a formação ao longo da 

vida como estratégia de evolução do seu conhecimento profissional. Sobre o 

conhecimento na acção versus conhecimento profissional, Montero (2001: 227) 

comenta uma observação efectuada por Schön, referindo que: 

“O conhecimento na acção que caracteriza os práticos competentes num campo 

profissional não é a mesma coisa que o conhecimento profissional que se ensina nos 

centros de formação, se bem que a questão da relação entre ambos se deva considerar 

aberta. O conhecimento na acção mais usual pode ser uma aplicação do conhecimento 

profissional que se ensina nos centros de formação, pode coincidir parcialmente com ele 

ou pode não ter nada que ver.” 

Perceber e registar como os professores desenvolvem as suas funções de forma 

competente, no meio de contextos educativos tão distintos é imprescindível para tomar 

consciência de como é realizado de forma eficaz o processo de ensino e aprendizagem. 

O professor como elemento directo e de “maior impacto na aprendizagem dos alunos” 

AITSL (2012: 2) necessita de aceder a este importante conhecimento. No entanto, este é 

de difícil obtenção, porque não existe um procedimento habitual e padronizado por 

parte destes profissionais, no sentido de registarem as suas reflexões e de as partilhar. 

Estas preocupações são apresentadas no estudo de Grossman e Shulman (1994:11): “o 

saber e a compreensão prática dos professores na actuação diária da sala de aula são 

improváveis que sejam constituídas por princípios que derivam da pesquisa, nem 

mesmo dos preceitos do dedicado professor formador.”  

A aplicação prática do conhecimento profissional é um passo importante para a 

sua consolidação e renovação, daí decorrendo a melhoria do desempenho do docente em 

qualquer estádio da sua carreira. Na formação dos jovens professores, a reflexão e meta-

reflexão são manifestamente mais significativas, comparativamente com o caso do 

professor experto (Berliner (2001: 476).  

É questionável se a capacidade da formação académica acompanha a evolução 

social. As investigações realizadas previnem o risco de que os professores fiquem 

estagnados na sua profissionalidade, assim como evitam que os seus formadores e 

formandos se sintam desenquadrados, incapazes de responder às exigências e 

necessidades educativas da sociedade. A formação dos futuros professores, assente no 
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conhecimento profissional, devidamente identificado, analisado e contextualizado, isto 

é, experimentado em diferentes contextos, pelo recurso a diferentes conteúdos, e com 

diferentes profissionais, permite criar novas teorias orientadoras, bem como dar a 

conhecer soluções eficazes diferenciadas conforme a natureza dos problemas encarados. 

Para rematar esta problematização recorremos a Schön (1983: 40) que afirma a este 

propósito: 

“A partir da perspectiva da racionalidade técnica, a prática profissional é um processo 

de resolução de problemas. Problemas de escolha ou de decisão são resolvidos por meio 

da seleção, a partir dos meios disponíveis, do mais adequado para determinar o fim. 

Mas, com esta ênfase na resolução de problemas, ignoramos definição problema, o 

processo pelo qual definimos a decisão a ser tomada, os fins a serem alcançados, os 

meios que podem ser escolhidos. Na prática do mundo real, os problemas não se 

apresentam para o profissional como oferecidos. Devem ser construídos a partir de 

materiais de situações-problema que são intrigantes, inquietantes e incertos”. 

A evolução científica da Didáctica deve-se ao surgimento das Didácticas 

Específicas com Brosseau (1986). Constatamos este facto pelo 

desenvolvimento/identificação de soluções/respostas didácticas fruto da prática 

profissional, que levaram ao sucesso do processo ensino e aprendizagem, tal como 

alertou para a importância deste facto Shulman (1983) com a identificação do «ensino 

como o paradigma perdido». Neste sentido surgiram modelos, processos, acções e 

objectos didácticos, enquadrados pelos diferentes sistemas educativos. A constatação 

desta evolução foi estudada e reconhecida por diversos investigadores (Berliner, 1996, 

Connely e Cladinin, 1992, entre outros) os quais identificaram as características dos 

profissionais competentes: as suas capacidades, as suas acções, o seu mapa conceptual, 

os conteúdos adequados, as boas práticas, entre outras características. Com Grossman 

(1990), foi também possível identificar as áreas de conhecimento profissional em que os 

professores deveriam desenvolver competências para o sucesso educativo. 

A didáctica como ciência investiga e procura encontrar, nos diferentes sistemas 

proporcionados pelas novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), um meio 

para chegar a todos quantos trabalham na área, propondo-lhes a colaboração activa e a 

disseminação das boas práticas desenvolvidas pelas suas investigações. Esta é a forma 

de conseguir uma formação contínua dos profissionais. Nesta estratégia, aposta Montero 
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(2013: 43): “a partir dos portefólios criamos uma rede social que os alunos utilizam para 

partilhar, opinar, discutir sobre algum tema de interesse, etc”. 

A didáctica tem por finalidade promover a aprendizagem e, por inerência, o 

sucesso educativo. Para Bento (1986:29), o professor espera da didáctica “não apenas 

um ordenamento sistemático de categorias didácticas, de leis, princípios e formas de 

ensino, mas aguarda sobretudo uma orientação segura, uma ajuda para o seu trabalho 

lectivo”. A didáctica, na sua acção é sustentada pela interacção duas áreas científicas – a 

do conhecimento específico e a de natureza pedagógica, interacção essa, que promove o 

desenvolvimento da matéria e a apresentação do seu ensino, como resposta às 

exigências sociais e à pedagogia educativa. Esta relação dinâmica que existe entre a área 

científica em causa e a componente pedagógica é analisada por Montero (2001:41) que 

considera que a didáctica está “longe de ter um campo unitário de interesse, [é] um 

marco conceptual sistemático e um corpo bem delimitado de conhecimentos e 

preocupações”.  

Uma apresentação da actuação dos formadores de professores e as suas 

orientações no passado e no presente é caracterizada por Shulman (1987:5) como um 

processo que congrega não só conhecimento teórico, mas também conhecimento 

prático. Esta congregação permite-lhes utilizar adequadamente e eficazmente, com o 

maior rendimento possível o seu conhecimento teórico. Como o autor refere: “os 

próprios professores encontram dificuldades para articularem o que sabem e como 

sabem”. 

A procura do método adequado de ensino é uma constante por parte dos 

intervenientes na/da educação; a investigação neste domínio tornou-se preponderante 

para o sucesso educativo e é desta forma que assistimos à emancipação da didáctica 

enquanto ciência. A didáctica é, pois, uma ciência de acção, de resultados sem nunca 

perder a sua génese pedagógica.  

A didáctica desenvolve e promove soluções eficazes para os processos de ensino e 

aprendizagem; no entanto, ela não pode ser vista como um instrumento de aplicação 

universal padronizado, passível de ser replicado em todas as áreas científicas. As 

didácticas específicas de cada área de conhecimento apresentam-se como resposta às 

especificidades do processo de ensino e aprendizagem de cada ciência; eram 
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anteriormente referidas como as fontes de evolução da didáctica no Séc. XX (Bento, 

1986). 

A didáctica, pelas suas características – transdisciplinaridade e inovação 

científica multidisciplinar permanentes –, pelo registo, selecção, adequação e construção 

de conteúdos específicos, partilha e disseminação da aplicação dos seus conhecimentos, 

ganhou espaço e importância na educação, tornando-se no «motor» do processo de 

ensino e aprendizagem, contribuindo de forma decisiva para o sucesso educativo.  

O desenvolvimento do conhecimento experto ou profissional comprovado só é 

possível através da experimentação da aplicação do conhecimento profissional próprio 

ou alheio; assim, só com uma longa carreira, poderá o profissional desenvolver 

individualmente um reportório de soluções adequadas, que lhe permitam, responder de 

forma pró-activa e eficaz às diferentes solicitações emergentes no processo de ensino e 

aprendizagem. Embora, para Graça (200:110), “alguns autores partem de concepções e 

modelos teóricos que os professores devem adoptar no seu ensino, ou acentuam a 

transmissibilidade do conhecimento pedagógico do conteúdo, outros autores entendem-

no mais como uma construção pessoal do professor” concordamos que a familiarização 

com o conhecimento didáctico profissional de outros permite um acesso e com maior 

amplitude e eficácia, isto é, um conhecimento experto. A utilização do conhecimento 

experto, não é passível de replicação sem uma adaptação individualizada do 

conhecimento, isto é, um processo pessoal de análise e adaptação ao contexto real de 

ensino e a consequente aplicação.  

 

Método 

Para atingir o desiderato pretendido com este estudo, entendemos que a melhor 

forma seria adoptar uma abordagem metodológica do tipo qualitativo. A metodologia 

dos estudos qualitativos, uma metodologia antiga (Millar,1999), mas que apenas nos 

últimos 40 anos tem sido apreciada como uma fonte eficaz de investigação científica 

(LeCompte e Preissle,1994). Segundo Seidel (1998: 1) “analisar dados qualitativos é 

essencialmente um processo simples. Consiste em três partes: (a) relatar, (b) recolher, e 

(c) pensar acerca de coisas interessantes”, recorremos ainda, a procedimentos de recolha 

e análise de dados (registo, catalogação e interpretação) característicos dos estudos de 

história de vida (Edwards, 1998). 
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Seidel (1998: 2) descreve as etapas, pelas quais iremos desenvolver a metodologia 

dos estudos qualitativos no nosso trabalho; este é composto por 3 etapas sequentes – 

relato, reflexão e meta-reflexão –, as quais, no entanto, estão em constante interacção. 

Para Siedel (1998: 2) a análise dos dados qualitativos (QDA) é um processo não linear, 

pois este procedimento não se limita a relatar, recolher, pensar acerca das coisas e 

depois escrever um relatório, é muito mais que isso, consiste num vai e vem de 

interacções suportado pela linguagem e orientado pelo pensamento. A QDA 

desenvolve-se de forma repetitiva/cíclica: o tema emerge do relato, sobre ele reflecte o 

registo, permitindo a sua interpretação, e posteriormente a meta-reflexão; 

Seguidamente, voltamos ao relato para conhecer outros novos temas e desenvolver 

consecutivamente este processo de análise. Em princípio este é um processo espiral 

infinito. 

 

Objetivos 

O propósito do nosso estudo é: 

A) Identificar métodos pessoais de ensino dos professores expertos, a sua 

construção e evolução.  

B) Caracterizar as fontes de conhecimento, as suas etapas de evolução, as 

concepções, reportório e respostas didácticas dos professores expertos em Educação 

Física e Desporto em Portugal.   

C) Conhecer o conhecimento profissional e experimentado do professor. 

 

Amostra 

A amostra pretendida para a realização deste estudo foi constituída por seis 

professores expertos de Educação Física e Deporto, com larga experiência no ensino 

(mais de 10 anos e reconhecida competência pelos seus pares e ainda possuidores de um 

currículo relevante na área do desporto (quer seja como professor/treinador, quer seja 

como atleta).  

A definição de experto é por natureza multidimensional (Jones et al.,1997; Rocha, 

2006). Vários são os critérios que através da sua conjugação permitem verificar que os 

professores de Educação Física e Desporto reúnem condições semelhantes às definidas 
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por Jones et al. (1997) para se assumirem como treinadores expertos. Estes critérios 

tiveram a devida atenção, tendo em conta a especificidade da actividade de professor. 

 

Instrumentos 

Pela natureza do projeto, os relatos foram reflexivos, no mesmo sentido como 

apresentam nos seus estudos Hammersley & Atkinson (2007); Jones et al., (2003); 

Rocha (2006). Os temas que permitiram desenvolver o relato foram preparados 

antecipadamente em conjunto com os professores orientadores deste estudo, não se 

recorrendo, no entanto, a uma orientação demasiado estruturada (Jones, Armour & 

Potrac, 2003; Rocha, 2006), com uma ordem pré-estabelecidas (Guérios 2002; Jones et 

al., 2003; Rocha, 2006). A não imposição de linhas de orientação muito rígidas no 

desenvolvimento do relato permitem ao professor experto explanar o seu pensamento 

sem limitações nem constrangimentos (Guérios 2002; Jones et al., 2003; Rocha, 2006). 

O processo de construção do instrumento de recolha de dados, fase fundamental 

no processo de investigação (Edwards,1998), foi realizado com grande atenção e rigor 

(Jones et al., 2003; Rocha, 2006). Foi nossa intensão evitar a pressa, aspecto, para o 

qual, Freitas, Janissek-Muniz & Moscarola (2004:3) nos chamam a atenção para o seu 

efeito nefasto. 

No sentido de balizar, homogeneizar e enquadrar posteriormente as áreas de relato 

do conhecimento do professor experto, tivemos a priori como referência os elementos 

propostos pelo modelo do conhecimento profissional de Grossman (1994, 6117-6118).  

A validação dos temas de relato foi realizada através de um teste piloto a um 

professor de Educação Física e Desporto. Utilizamos o mesmo processo que Jones, 

Armour & Potrac (2003), Rocha (2006) empregaram na tentativa para estabelecer a 

respectiva validação; cada relato foi gravado e posteriormente transcrito, depois os 

dados foram apresentados, examinados, discutidos com vista a confirmar ou infirmar a 

sua veracidade pelo professor entrevistado. 

 

Procedimentos 

O registo dos relatos teve como etapa prévia o contacto e esclarecimento dos 

professores quanto aos propósitos do estudo e foi, ainda, dadas as garantias de respeito 

pelas ideias veiculadas pelos professores de que nada seria publicado sem a respectiva 
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autorização. O local de realização da recolha do relato foi escolhido pelos entrevistados 

bem como data e hora. 

No momento do registo, procurámos criar e manter um clima sereno, de 

confiança, para que os professores expertos, se exprimissem naturalmente conforme 

indicação de Jones, Armour & Potrac (2003). Os relatos foram todos realizados 

unicamente na presença dos dois intervenientes: relator e o investigador. No caso 

estudado desenvolvido por, Jones, Armour & Potrac (2003), os dados foram recolhidos 

em cinco momentos diferentes, com cada entrevistado, perfazendo um total de 8 horas. 

Aplicamos ainda o método de confrontação ou de depuração, com o objectivo 

verificar a coerência da informação transmitida pelos diferentes elementos da nossa 

amostra. 

Procuramos recolher e registar os conhecimentos, crenças e filosofias dos 

expertos, sem misturar ideias e conceitos dos investigadores, respeitando a advertência 

que Schleiermacher assinalou para uma tarefa hermenêutica completa (Un. Duke, 

2008), de que esta etapa de transcrição faz parte.  

A codificação foi desenvolvida através de uma estrutura analítica de categorias e 

subcategorias. Este processo consistiu, na interpretação dos dados fornecidos pelo relato 

das experiências dos expertos, através da análise indutiva de conteúdo (Irwin, G., 

Hanton, S., Kerwin, D. G., 2004; Rocha, 2006), identificando e classificando as grandes 

categorias; as quais tomámos como ponto de partida as componentes do conhecimento 

dos professores desenvolvidas por Grossman (1990), referidas anteriormente, e 

formámos novas subcategorias quando estas emergiram do texto. Evitámos 

compreender o texto a partir da nossa relação com a composição de forma a conhecer a 

relação existente entre a composição e a reflexão do experto como referido por 

Schleiermacher (Un. Duke 2008). 

Processo de saturação, fase na qual, procuramos as semelhanças e as diferenças de 

concepções e opiniões do professor experto [P.E.] dentro dos temas de cada categoria e 

subcategoria por si relatado (Irwin, Hanton, Kerwin, 2004). Este processo continuou até 

que todos os elos comuns terem sido identificados concluindo a saturação teórica 

(Irwin, G., Hanton, S., Kerwin, D. G., 2004).  

As cotações, registo do número de vezes que um assunto ou tema foi abordado 

pelo P.E., processo utilizado por Irwin, Hanton, Kerwin (2004: 430), no qual 
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procuramos fazer emergir do estudo a importância que os P.E. dão aos diferentes temas, 

identificando na narrativa, as vezes que estes abordam ou se referem aos diferentes 

assuntos no seu relato. 

 

Resultados 

Esta investigação pretende comprovar o referido na revisão bibliográfica, isto é, 

que este tipo de conhecimento científico permite aos profissionais na área, uma 

actualizada informação, com grande amplitude, tocando de forma transdisciplinar e 

didáctica as mais diversificadas ciências. 

Dando seguimento à ideia anteriormente exposta, podemos afirmar que, esta 

investigação nos permite identificar o conhecimento experto, bem como a sua 

pertinência para a formação inicial e contínua dos profissionais, o que está em linha de 

pensamento dos diferentes investigadores. 

Com a investigação focada nos profissionais expertos, é nossa intenção 

demonstrar que o seu conhecimento é acessível e que estes são potenciais 

investigadores; para tal, basta orientação para a organização do desenvolvimento do seu 

trabalho científico e a criação de espaços de partilha e de discussão do conhecimento 

prático comprovado desenvolvido. 

 

Discussão e Conclusões 

Observamos o reconhecimento geral dos investigadores que o conhecimento 

profissional experto é um conhecimento de difícil obtenção, e também é reconhecida a 

sua mais-valia no desempenho de outros profissionais na área. 

Acreditamos que o conhecimento experto devidamente registado, analisado 

cientificamente, e partilhado por diferentes canais de comunicação, – para além dos 

tradicionais jornais e revistas científicas, através dos mais recentes meios informáticos e 

tecnológico –, é uma vital fonte de evolução profissional e um contributo para o sucesso 

do desempenho profissional.   

Concluímos que de acordo com a investigação desenvolvida o conhecimento 

experto ou comprovado fruto da experiencia profissional, é uma importante fonte de 

conhecimento quer na formação inicial quer na formação continua dos profissionais 

competentes. 
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Acreditamos também que o conhecimento experto, permanentemente 

actualizado, com grande abrangência e interacção científica, implica a 

transdisciplinaridade e a inovação científica multidisciplinar permanentes, permite aos 

profissionais desenvolverem e inovarem constantemente as suas competências e acções. 
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RESUMO: A formação de professores em Moçambique esteve sempre vinculada a política 

e estratégia de expansão do ensino e de melhoria da qualidade da educação. Com ela 

procurou-se dotar os candidatos a profissão docente de saberes e competências necessárias 

para o desenvolvimento desta profissão. Mas constrangimentos estruturais, próprios do 

estágio de desenvolvimento do país, tem condicionado a que o país experimente, em vários 

momentos históricos, diferentes modelos curriculares de formação de professores, cada um 

com suas limitações e possibilidades de formação da identidade docente. É dentro deste 

contexto que o presente artigo ressalta alguns marcos da vontade política expressa para a 

formação de professores em Moçambique e, ao mesmo tempo, uma análise das 

possibilidades e limitações do sistema educativo moçambicano e, particularmente, das 

escolas para o fomento de oportunidades e práticas nos professores favoráveis ao seu 

desenvolvimento profissional ao longo da sua carreira e no exercício das suas funções. 

 

 

Introdução 
Em Moçambique, a partir das zonas libertadas durante a luta de libertação 

nacional, a educação foi definida sempre como uma das principais prioridades da acção 

política e de governação do país. Nesta sentido, a escolarização das massas populares 

foi assumida como objectivo estratégico, levando a que ocorresse a massificação da 

educação e, consequentemente, um aumento significativo dos índices de escolarização 

da população. Este aumento da escolarização vem sendo cada vez mais progressivo, 

fruto de um compromisso político do país para a erradicação do analfabetismo e a 

consideração de que a educação pode ser igualmente um factor importante para o 

combate à pobreza.  

Para o efeito, vemos nas políticas e estratégias de educação em Moçambique um 

lugar de destaque quanto à questão da formação de professores, havendo, inclusive, nos 

diferentes ordenamentos administrativos do Ministério da Educação, um sector 

responsável pela formação de professores. Depreende-se que alguns referenciais de 

política educativa moldam esta formação, o que atesta o comprometimento do estado 

moçambicano com a formação dos seus professores. Neste linha, procuraremos realçar 

alguns destes referenciais politicos para a formação de professores, em particular no 
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quadro do desenvolvimento profissional dos professores, quando confrontados com a 

realidade dos modelos de formação de professores em vigor e o contexto das escolas 

moçambicanas, em particular as do ensino primário. 

 

Alguns referenciais das políticas para a formação de professores em Moçambique 

De acordo com a Constituição da República de 2004, no seu artigo 3º, 

Moçambique é um Estado de Direito, baseado no pluralismo de expressão, na 

organização política democrática, no respeito e garantia dos direitos e liberdades 

fundamentais, instituindo-se a educação como um dos direitos e deveres fundamentais. 

Fazendo eco desta diretiva constitucional, com a política nacional de educação em 

Moçambique “pretende-se massificar o acesso da população à educação e fornecer uma 

educação com uma qualidade aceitável, isto é, uma educação com um conteúdo 

apropriado e um processo de ensino-aprendizagem que promova a evolução contínua 

dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de modo a satisfazer os anseios da 

sociedade” (MINED, 1995: 2). De facto, o governo de Moçambique assume como um 

dos objectivos do Sistema Nacional de Educação erradicar o analfabetismo de modo a 

proporcionar a todo o povo o acesso ao conhecimento científico e o desenvolvimento 

pleno das suas capacidades. 

A partir desta determinação política vemos que os diferentes planos estratégicos 

da educação enfatizam o contributo da formação de professores como uma medida 

estratégica para aumentar o acesso à educação e melhorar a qualidade da educação e a 

capacidade institucional do sistema, incluindo sobretudo a capacidade institucional das 

escolas. Aliás, no Plano Estratégico da Educação e Cultura 2006-20011 (MEC, 2006: 

43) dizia-se que “em reconhecimento do compromisso com a Educação para Todos e 

com outros acordos internacionais importantes, a formação de professores constituiu 

uma grande prioridade no primeiro Plano Estratégico do Sector da Educação, tal como 

se pode ver nas seguintes realizações: (i) reforma do currículo do ensino primário, o que 

incluiu provisões para capacitação de professores, embora a falta de fundos tenha 

limitado a quantidade de formação que foi feita; (ii) aumento do número de mulheres 

recrutadas para as instituições de formação inicial de professores; (iii) criação de 

oportunidades adicionais para a formação de professores em serviço através do ensino 

`a distância, com a introdução de um novo curso para os professores da 10ª classe sem 
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formação profissional; e, (iv) expansão das infraestruturas físicas para a formação de 

professores, especialmente a nível dos IMAPs. Conseguidas estas realizações, o MEC 

(ibid: 54) sublinha que a qualidade da formação, a colocação e apoio pedagógico aos 

professores continuarão a ser fundamentais para a estratégia nos próximos anos. 

Melhorar a qualidade da educação exige que os alunos sejam ensinados por professores 

qualificados. 

É na base deste postulado que, para fazer face a necessidade de reduzir o rácio 

aluno/professor e acabar com o recrutamento de uma larga escala de professores sem 

formação profissional, foram realizadas algumas acções significativamente relevantes, 

tais como a reforma do sistema de formação inicial de professores, com base na qual foi 

introduzido o modelo de formação de professores de 10ª +1 para candidatos a 

professores do ensino primário, enquanto para o ensino secundário foi aprovado o 

modelo de 12ª classe +1. O primeiro destes modelos é da responsabilidade dos Institutos 

de Formação de Professores e, por seu turno, o de 12ª +1 terá que ser realizado pela 

Universidade Pedagógica. 

Estes dois modelos de formação de professores, já interrompidos, foram 

considerados não adequados para formar professores competentes, muito embora 

possibilitaram ao sistema um maior número de professores em pouco tempo (devido ao 

reduzido número de anos de formação). Eles foram assumidos como sendo de aplicação 

temporária para fazer face à elevada demanda de professores pelo sistema de educação. 

Dada a sua pouco consistência, o Plano Estratégico da Educação de 2006-2011 (MEC: 

ibid, 56) reconheceu a necessidade dos professores beneficiarem de formação 

permanente em serviço e de apoio pedagógico. Para tal, deveriam ser realizados 

programas nacionais de desenvolvimento profissional para professores de todos os 

níveis, incluindo formadores de professores e, ainda, preconizava-se o reforço das ZIPs 

(Zonas de Influência Pedagógica) e formação dos directores das escolas para que estes 

prestassem apoio aos professores. Ao mesmo tempo, exigia-se que estes diretores 

fossem formados continuamente e, também, a transformação do papel da inspeção 

escolar passando a ser parte contribuinte para o desenvolvimento profissional dos 

professores e, assim, não exclusivamente de versificação de falhas ou do mau 

desempenho dos professores e das escolas. 
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Esta visão do Ministério da Educação, a de considerar importante a formação de 

professores, é reafirmada no Plano Estratégico da Educação para o período de 2012-

2016, no qual a “formação, capacitação e motivação do professor” faz parte de uma das 

consideradas áreas programáticas deste plano que refere que “um professor motivado, 

preparado e apoiado é crucial para a aprendizagem dos seus alunos. Neste contexto, a 

qualidade da formação, a provisão e o apoio pedagógico aos professores continuarão a 

merecer atenção central neste plano”. 

Este plano acrescenta, ainda, que a formação de um professor deve ser 

considerada no contexto da profissionalização da profissão. Isto implica, além de 

atenção para a sua formação inicial, um maior enfoque na formação em serviço e o seu 

acompanhamento ao nível da escola e da sala de aula. Isto requer uma orientação 

centrada nas competências do professor e implicará uma maior ligação com o seu 

desempenho na sala de aula e a evolução na carreira. Neste sentido, o Ministério da 

Educação introduziu, em regime experimental, em 2012, um novo modelo de formação 

de professores primários baseado em competências, a saber que “a abordagem por 

competências contesta a ideia de um ensino centrado unicamente nos conhecimentos, 

havendo a necessidade de uma preparação para a sua utilização, mobilização e aplicação 

desses saberes em situações da vida” (INDE, 2012: 50). 

No dizer do INDE (ibid: 9), no âmbito da qualidade, a escola moçambicana 

enfrenta hoje o desafio de promover o sucesso escolar, através de abordagens de ensino 

integradoras e centradas no aluno e em que o professor assume o papel de organizador e 

mediador do processo de ensino-aprendizagem. Por seu turno, a sociedade reivindica 

um professor competente, idóneo, capaz de cumprir com profissionalismo o contrato 

social de educador das novas gerações, de participar e liderar processos de 

desenvolvimento, ao nível da escola e da comunidade. Pelo que, prossegue INDE, o 

professor/formador também surge como mediador da aprendizagem, devendo cumprir 

de forma crítica o programa curricular e adoptar, na sua prática profissional, uma 

postura de educador, em constante formação e evolução. Neste contexto, o 

professor/formador estabelece com o futuro professor uma relação biunívoca, em que a 

aprendizagem depende da participação activa do formando na aprendizagem e na 

construção do seu próprio conhecimento, evitando assim a reprodução e a memorização 

do que lhe é transmitido. 
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Concluindo, INDE advoga que, neste novo modelo de formação de professores, o 

Plano Curricular deformação assenta em três principios, nomeadamente, a articulação 

entre a formação científica e pedagógica, orientada para a prática reflexiva e 

contextualizada; o contacto permanente com professores experientes; e a articulação 

entre a formação inicial e formação em exercício, devendo ainda assumir um novo 

paradigma de formação de professores – Paradigma Reflexivo – que visa desenvolver 

nos futuros professores o espírito crítico e prepará-los para a acção reflexiva sobre/e na 

prática pedagógica. Este paradigma constitui-se como a base da formação do professor 

profissional e tem como competências essenciais o saber analisar, saber reflectir, saber 

decidir e saber justificar. 

 

Desenvolvimento profissional no contexto do Sistema de Educação em 

Moçambique: Possibilidades e limites 

Com o desenvolvimento profissional, ao longo do tempo, o professor constrói e 

reconstrói seu conhecimento (visão construtivista). A este respeito, Day (1999 citado 

em Umayarami & Mulamurera, 2005) afirma que o desenvolvimento profissional dos 

professores é “um processo pelo qual, individualmente e colectivamente, os professores 

revêem, renovam e aumentam seu engajamento em tanto que agentes de mudança... 

Através deste processo, eles adquirem e desenvolvem criticamente o conhecimento” 

(p.4). Além disso, Wells (1993) acredita que o desenvolvimento profissional significa 

uma "diversidade de formas de aprendizagem profissional em que os professores 

dedicam-se livremente e prevêem soluções para problemas ou concebem novas práticas 

e novas compreensões da situação em que seu trabalho tem lugar" (p.6). 

Assim entendido, o desenvolvimento profissional dos professores é fundamental 

para a melhoria do ensino em sala de aula e de todo o sistema de educação em 

Moçambique, por duas razões que caracterizam o sistema no presente (Nivagara, 2007: 

50/52): (i) presença no sistema educativo de professores que ingressaram na carreira 

sem terem beneficiado de qualquer treino destinado a prepará-los para serem 

professores. Deste modo, para que estes desenvolvam os saberes e competências 

requeridos para a actividade docente devem ser formados continuamente ao longo da 

carreira e, sobretudo, sentirem-se desafiados para o seu desenvolvimento profissional; 

(ii) existência de uma grande variedade de modelos de formação de professores em 
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Moçambique e/ou de quadros da educação que não têm necessariamente um tronco 

profissionalizante ou de formação científica, apesar da unificação do sistema de 

educação desde a independência concretizada pela Lei 4/83 e, depois, pela lei 6/92.  

A este respeito, Simões (1979: 259) lembra que um dos princípios gerais da 

formação de professores é o "princípio da unidade e da diversidade". E podemos 

apresentar duas razões principais a favor da unidade de formação de todos os 

professores: uma de ordem sociológica e outra de ordem pedagógica. Em primeiro 

lugar, a unidade de formação dos professores pode ser justificada por razões de ordem 

pedagógica. Uma certa "pedagogia de conteúdos" tinha a tendência de dar a estes uma 

importância quase exclusiva, ao mesmo tempo que conhecimentos mais complexos 

exigiam uma formação mais prolongada. Por outro lado, no âmbito de uma pedagogia 

que não está preocupada exclusivamente com o conteúdo a ser transmitido, mas se 

interessa pelo desenvolvimento global do aluno, não concebe uma formação de 

professores sem aprofundamento do ponto de vista pedagógico.  

Em seguida, a unidade da formação contribuiria para acabar com a desigualdade 

no estatuto social entre certas categorias de professores e, de outra parte, facilitaria a 

construção e funcionamento de equipas pedagógicas. Portanto, a formação de todos os 

professores deve conter um tronco comum. Não se trata apenas de especialização 

necessária ao domínio científico, em vista da matéria a ensinar, mas também é 

necessária a especialização pedagógica para se ter em conta os alunos a educar. 

Consequentemente, tendo em conta o que descrevemos acima, parece-nos óbvia a 

existência de problemas graves para a profissionalização dos professores em 

Moçambique, particularmente: o baixo nível quer no ingresso na formação quer na 

formação profissional; a curta duração (e, portanto, longe de equivalente a uma 

formação universitária) da formação dos professores nos vários modelos; e, a falta de 

unificação nos modelos de formação, apesar da existência de uma escola única. Estes 

fatores, provavelmente, poderão estar a contribuir para a ausência de autonomia no 

exercício da atividade profissional e de oportunidades para a autoformação contínua ao 

longo da carreira profissional.  

Em todo o caso, através do ordenamento da escola moçambicana, é possível 

antevermos espaços e possibilidades para o desenvolvimento profissional dos 

professores, sobretudo ao nível da escola. Para começar, o artigo 15º do Regulamento 
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Geral das Escolas do Ensino Básico atribui como uma das tarefas do Director da Escola 

promover ou propor superiormente cursos de reciclagem, estágios ou outro tipo de 

acções de formação científica e pedagógico-didáctica para o pessoal afecto à escola, 

com base num diagnóstico prévio. Com esse pressuposto, espera-se que a escola seja 

um espaço de formação e auto-formação dos professores, a partir da análise do 

cotidiano da escola em termos do seu funcionamento e do desempenho dos professores, 

já que, segundo Veiga (2009: 56), a relação com o cotidiano é directa, propiciando um 

processo de amadurecimento ao indivíduo, que se reproduz directamente com o 

indivíduo e indirectamente como membro de um complexo social. 

Nesta relação com o cotidiano, as escolas em Moçambique estão integradas em 

ZIPs que, nos termos do seu regulamento (MINED, 1999: 2) “é um órgão de 

funcionamento pedagógico que integra um conjunto de professores de escolas de um 

mesmo grau ou ciclo de ensino para superação pedagógica dos docentes” e que, neste 

sentido, “ZIPs são um grupo de escolas que juntam professores regularmente sob 

orientação de um coordenador, normalmente director de uma das escolas que faz parte do 

grupo, e que também serve de tutor ou formador. As ZIPs foram orientadas para prestar 

apoio pedagógico aos professores...” (Beutel et al., 2012: 43). 

Deste modo, nas ZIPs e, de modo geral nas escolas primárias, os professores têm 

oportunidades de desenvolvimento profissional através de experiências, tais como: 

a. Prática dos formandos dos IFP nas escolas, sobretudo no 3º ano do 

curso, altura em que, neste novo modelo de formação, está previsto que o formando esteja 

afecto a uma escola. Aqui, seguindo o paradigma de formação do professor reflexivo, de 

centralização sobre a prática, espera-se que estes formandos analisem e contextualizem a 

sua prática à luz dos saberes aprendidos nos anos precedentes da formação, ao mesmo 

tempo que deverão tornar esta prática como uma oportunidade de diagnóstico dos 

problemas do ensino, equacionando soluções pedagógico-didática para os mesmos, o que 

poderá, passo a passo, enriquecer os seus saberes e desenvolver continuamente as suas 

competências, sempre com o apoio dos colegas mais experientes e os formadores dos IFPs 

que continuam, pelo menos durante um ano, a supervisionar as práticas destes formandos; 

b. Planificação conjunta de aulas, ao nível do grupo de disciplina ou da 

classe, geralmente realizadas quinzenalmente, podendo servir de excelente oportunidade 

para os professores trocarem impressões sobre os conteúdos a serem lecionados, os 
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métodos e meios de ensino a utilizar ou, ainda, de discussão de estratégias que sejam 

relevantes para o ensino de determinados conteúdos e/ou o desenvolvimento de certas 

competências nos alunos; 

c. Jornadas pedagógicas ou práticas pedagógicas que, no dizer de Beutel e 

colaboradores (ibib: 43), são a via mais regularmente oferecida e mais acessível do 

desenvolvimento profissional contínuo existente. Estas jornadas são realizadas quer nas 

próprias escolas ou nas ZIPs e os professores são obrigados a participar. O seu principal 

objetivo foi definido pelo Ministério da Educação como forma de ajudar os professores a 

ensinar leitura e escrita de forma eficaz. Do ponto de vista dos professores, as jornadas 

pedagógicas parecem servir duas funções. Primeiro, oferecem um Fórum para a 

aprendizagem e apoio entre pares, onde professores formados e não formados ajudam-se 

mutuamente no plano de aulas e no desenvolvimento de métodos pedagógicos. Segundo, 

oferecem o contexto a partir do qual os professores são informados sobre mudanças nas 

políticas educacionais, incluindo expectativas dos oficiais da educação sobre problemas, 

como a taxa de aprovação dos alunos; 

d. Cursos de formação contínua/atualização (capacitação) e educação 

contínua conducente a uma qualificação (formação em exercício), que, no dizer de 

Beutel e colaboradores (ibid: 45/46), no caso dos cursos de formação contínua a troca de 

informação e apoio entre pares fornecido através das ZIPs são por vezes confundidos com 

cursos de formação contínua ou actualização que tendem a ser organizados pelas 

autoridades Distritais de Educação. Estes podem também ter lugar na ZIP, embora o centro 

de recurso de um Instituto de Formação de Professores (IFPs) é, de forma crescente, o seu 

lugar preferencial. Os cursos de formação contínua e actualização tendem a ser ministrados 

por pessoal pedagógico, de supervisão ou inspecção das direcções do governo, ou por 

pessoal académico dos IFPs ou da Universidade Pedagógica (UP), ou às vezes por 

formadores externos indicados por uma ONG financiadora nacional ou internacional. A 

formação contínua é altamente valorizada pelos professores, por várias razões: os tópicos 

são considerados relevantes e são apresentados por “ especialistas”; os cursos geralmente 

são dados num lugar fora da escola e dão a oportunidade de encontrar colegas de outras 

ZIPs e escolas; e, geralmente, duram vários dias, com alimentação e acomodação 

providenciados ou um perdiem a ser pago aos participantes. 
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Em relação à educação contínua conducente a uma qualificação, os autores que 

temos vindo a citar referem que muitos professores aspiram participar num ou noutro curso 

disponível de diferentes formas – alguns via aprendizagem a tempo inteiro, alguns em 

tempo parcial e outros à distância. Como justificação, aponta-se que estes cursos 

conduzem a uma qualificação e que daí decorrem benefício financeiro direto, por exemplo 

através de uma subida para nova categoria salarial. Ora, estas são oportunidades 

interessantes, mas convém advertir que o desenvolvimento profissional dos professores em 

Moçambique parece ser mais incitado externamente (de fora dos professores) do que 

intrinsecamente motivado. 

A lógica desta advertência ocorre-nos por querermos assumir que o desenvolvimento 

profissional terá que ocorrer ao longo de toda a carreira e ser, em primeiro lugar, decisão e 

implicação do professor. Os professores devem tomar consciência de que a finalidade do 

desenvolvimento profissional é torná-los capazes de realizarem um ensino que melhore a 

qualidade da aprendizagem dos alunos e assegure a melhoria das instituições educativas e 

a realização pessoal e profissional do próprio professor. Este desenvolvimento pessoal e 

profissional do professor faz-se graças às competências que vai desenvolvendo, ao 

interesse e à autoestima, assim como aos valores éticos da profissão desenvolvidos e, por 

conseguinte, ao reconhecimento social da sua actividade. 

Aqui, pensamos que ainda existem, em Moçambique, certos fatores que limitam a 

implicação dos professores no processo do seu desenvolvimento profissional. Citemos 

apenas alguns: 

a. Professores que, não tendo vocação para ensinar, entram na carreira como a 

alternativa que lhes restava para conseguirem um emprego. Aqui estamos em presença de 

sujeitos que podem, a qualquer altura, sair do quadro de educação ou permanecem nele 

sem ambições profissionais; numa ou noutra situação imaginamos que estes sujeitos terão 

pouco ou nenhuma motivação para construírem projetos individuais de autoformação e de 

aprendizagem para fazer face aos seus maiores desafios profissionais. Antecipamos que 

fazem, apenas, o mínimo para merecer um salário mensal e a sua permanência na carreira, 

mas que estas duas condições [salário e permanência na carreira] são pouco valorizadas, 

não estando ao nível de mobilizar a sua motivação para o trabalho docente e, sobretudo, 

para o seu aperfeiçoamento contínuo; 
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b. Desvalorização progressiva do estatuto do professor perante a sociedade. 

Na verdade, os professores contestam os baixos salários, falta de progressão na carreira, 

degradação das condições de trabalho (inexistência de centros de recursos didácticos na 

maior parte das escolas, as turmas são cada vez mais numerosas, as progressões na carreira 

são demasiadamente lentas ou mesmo inexistentes para muitos professores, faltam livros 

escolares para todos os alunos, o mobiliário escolar e outros meios de ensino são sempre 

escassos, os professores vivem em habitações não condignas, há relatos de atrasos no 

pagamento de salários normais ou a falta sistemática de pagamento das horas de trabalho 

extraordinário, alguns professores percorrem grandes distâncias para chegar ao local de 

trabalho sem meios de transporte apropriados, etc) é de supor que faltará em muitos 

professores o desejo de ser o melhor num grupo profissional em que a sociedade e o 

estado, em particular, não lhes assegura uma vida pessoal, familiar e profissional com 

dignidade e respeito. Socialmente as profissões competitivas e valorizadas encontram nos 

seus profissionais o desejo de melhorar progressivamente as suas competências, o que não 

parece ser o caso para a profissão docente em Moçambique devido às condições de 

trabalho. O certo é que, como diz Garcia (ibib: 198), a política educativa inclui aspetos, no 

que se refere às condições de trabalho dos professores (salários, incentivos, autonomia, 

controlo ou rendimento) que influenciam o desenvolvimento profissional, na medida em 

que podem influenciar como factores motivantes ou alienantes dos professores em relação 

ao seu compromisso profissional; 

c. A desmotivação de muitos professores devido ao exposto acima leva a que 

faltem, nos professores, iniciativas interessantes para o seu desenvolvimento profissional, 

como é o caso da disponibilidade para troca de experiências com colegas, promoção de 

debates profícuos entre professores, disponibilidade individual e/ou grupal para a 

experimentação e a investigação pedagógica, disposição pessoal do professor para leituras 

e visitas de estudo, desenvolvimento do espírito de colaboração e colegialidade na 

aprendizagem dos saberes profissionais necessários para enfrentar com mestria os 

problemas profissionais.  

Importa insistir que o desenvolvimento profissional nos parece ser mais uma questão de 

relação do profissional consigo mesmo, enquanto alguém que exerce uma actividade 

profissional, e, ao mesmo tempo, uma relação com a profissão que está exercendo. O 

profissional que gosta de exercer a sua profissão e, simultaneamente, gosta da profissão 
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que realiza, estará em melhores condições para investir em estratégias visando o seu 

desenvolvimento profissional, acrescentando, no caso do professor, a pesquisa docente 

como condição enriquecedora deste processo de desenvolvimento profissional. Aliás, a 

pesquisa docente torna-se relevante no desenvolvimento profissional se atendermos que 

“pesquisa do professor”, no dizer de Albertino (s.d: 2), tem como finalidade o 

conhecimento da realidade para transformá-la, visando a melhoria das suas práticas 

pedagógicas e a dos seus colegas de profissão, adequando-as muitas vezes à realidade 

dos alunos. Assim, conclui-se que a “pesquisa no ensino, conforme vimos, engaja uma 

modalidade de ensino em que o professor fica intrinsicamente ligado a sua prática 

pedagógica, o contexto do seu ensino, assumindo os seus alunos como parceiros no 

processo de (re)construção do conhecimento, transformando a realidade social e 

educativa, num cenário em que a sala de aula é sempre espaço de questionamento sobre 

os eventos e os actores aí presentes” (Nivagara, 2012: 5). Isto exige, então, do professor 

um perfil que não é mais de um “professor transmissor” ou “aulista”, o que leva Garcia 

(2007, apud Backes, s.d: 1) a considerar que o professor pesquisador será um professor 

que parte das questões relativas a sua prática com o objetivo de aprimorá-la, ou seja, 

vemos a pesquisa docente como uma questão intimamente ligada ao seu 

desenvolvimento profissional. 

 

Considerações finais 

A profissão docente exige, para ser bem exercida, uma actualização permanente 

de quem a realiza. Por um lado, porque os saberes docentes estão em permanente 

mutação, por outro porque a complexidade do trabalho docente assim exige dado tratar-

se de uma atividade prática, centrada sobre o quotidiano da sala da aula e da escola, 

sempre em interação com o meio envolvente, todos eles difíceis de serem apreendidos e 

compreendidos na totalidade, principalmente quando se mantêm os saberes fora dos 

processos do seu desenvolvimento. 

Este entendimento nos parece ter sido já compreendido pelo Sistema de Educação 

em Moçambique, mas nada faz crer que o ambiente do exercício da actividade 

profissional esteja, neste momento, à altura de constituir um incitamento aos professores 

para o seu desenvolvimento profissional. Esta dificuldade permanece, apesar de 

dispositivos organizacionais como cursos, seminários, jornadas pedagógicas ou 
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planificações conjuntas de aulas (…) estarem ao alcance dos professores. Outras 

condições deveriam incentivar o interesse e a implicação dos professores, 

individualmente ou em grupo, espontaneamente ou de forma organizada, para a busca 

de saberes com que poderiam melhorar a sua actuação profissional e, por consequência, 

a qualidade de ensino, das escolas e do funcionamento de todo o sistema educativo. 

Fala-se, neste sentido, de condições favoráveis para a consolidação do actual 

modelo de formação de professores, de 10ª +2+1 anos, centrado sobre competências e 

das que se referem ao melhoramento do estatuto do professor, da natureza das escolas e 

do seu funcionamento como espaço em que se tem como missão fundamental a 

aprendizagem dos alunos. Por outras palavras, a melhoria do ensino decorre 

inevitavelmente das melhores condições para o desenvolvimento profissional dos 

professores. A manter-se o cenário actual, dificilmente aumentam as possibilidades das 

escolas e dos professores se sentirem mobilizados para o seu próprio desenvolvimento, 

e no caso dos professores para o seu desenvolvimento profissional. 
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RESUMO: No Brasil, contamos com mais de 500 cursos de graduação em psicologia. O 

estado de Minas Gerais com 52 cursos. Cada um apresenta suas particularidades e ênfases 

de formação e disciplinas específicas de ensino de técnicas de avaliação psicológica. Não 

obstante, as realidades são distintas quanto à alocação de espaço para o funcionamento do 

laboratório de avaliação psicológica, adequado à boa prática da avaliação. A 

disponibilidade de material para utilização é igualmente precária na maior parte das 

instituições, onde o número de cadernos de aplicação e de manuais de correção é 

insuficiente para o número de acadêmicos matriculados na disciplina, o que gera a 

necessidade de utilização do mesmo material por pequenos grupos e dificulta o 

aprendizado. Além disso, a distribuição de carga horária também é distinta, variando de 120 

à 240 horas de disciplinas específicas. Além dessas algumas instituições contam também 

ensino e treino de instrumentos em outras disciplinas do curso. Considerando a carga 

horária de formação proposta nas matrizes, tem-se que a avaliação psicológica ocupa de 3% 

a 5,1% do número de horas aula de formação. Tal resultado parece pequeno frente à 

demanda de utilização dos recursos ofertados pelas disciplinas, o que leva a reflexão sobre 

a qualidade da formação. 

 

 

Introdução 

A psicologia, no Brasil, é reconhecida como campo de formação e atuação 

profissional em 1962, quando o então presidente sanciona em 27 de agosto a lei nº 

4.119 (BRASIL, 1962). Tal legislação torna-se um marco nacional, pois, apesar do 

prévio reconhecimento da psicologia como ciência, e sua educação em cursos e 

disciplinas de formação em diversas faculdades não havia uma formalização sobre 

como deveriam se dar tais cursos, e nem se podia falar da profissionalização do 

psicólogo como um profissional da saúde.  

A referida legislação prevê a que a formação em Psicologia se desse nas 

Faculdades de Filosofia, considerando a graduação com ênfases em cursos de 

bacharelado, licenciatura e Psicólogo (BRASIL, 1962). Prevê ainda aspectos formais 

como a obrigatoriedade do registro dos diplomas no órgão competente do Ministério da 

Educação e Cultura; as condições de funcionamento dos cursos; as formas de 

revalidação de diplomas expedidos em Faculdades estrangeiras que mantenham cursos 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

3248



equivalentes; entre outras disposições gerais e transitórias. Em especial, a legislação 

determina os direitos conferidos aos diplomados. 

Um desses direitos, previsto no art. 13, paragrafo 1º determina que constitua 

função privativa do Psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com 

diversos objetivos. Em seu 2º parágrafo considera ser da competência do Psicólogo a 

colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências (BRASIL, 1962).  

As repercussões daquela lei avançam pela história da psicologia brasileira até os 

dias atuais. A mesma criou uma condição de reserva de mercado, que compreende um 

conjunto de atribuições e tarefas de competência exclusiva do Psicólogo. Assim, 

qualquer outro profissional, que exercer tais atividades incorre em falta judicial de 

exercício ilegal da profissão.  

O reconhecimento de tal reserva, que para alguns pode parecer absurdo, assegura 

que as atribuições de competência do Psicólogo sejam exercidas por um profissional 

com formação adequada para tal. Por mais que possa causar estranheza, o mesmo vale 

para uma série de outras profissões, que são compreendidas como especializações em 

determinados campos profissionais e que, de forma similar, zelam por uma atuação 

adequada e regulamentada em seu campo. 

Posta tal situação histórica, não se pode negligenciar que a formação em 

Psicologia, assume caráter generalista, que reconhece a atuação em diversos campos. 

Atualmente, no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, reconhece pelo menos 11 

áreas de especialização profissional, a saber: Psicologia Escolar/Educacional; 

Organizacional e do Trabalho; de Trânsito; Jurídica; do Esporte; Clínica; Hospitalar; 

Social; Psicopedagogia; Psicomotricidade; e Neuropsicologia. Não obstante, não reduz 

a atuação profissional somente a essas áreas. 

Já foi, e ainda é, muito debatida a criação de pelo menos mais uma grande área, 

que contemplaria a Avaliação Psicológica. Seus defensores assumem a perspectiva de 

maior regulamentação sobre o campo e demanda de mais formação específica quanto a 

construção e utilização de instrumentos de avaliação, noções de psicometria, assim 

como reforço quanto a formação no que tange os construtos associados aos processos 

psicológicos básicos. Consideram que um profissional especialista será mais capacitado 

a seleção e utilização dos instrumentos mais adequados a investigação dos processos 

psicológicos, auxiliando seus pares nos processos de tomada de decisão. 
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Os antagonistas da proposição do titulo de especialista em Avaliação Psicológica, 

consideram que tal área é basal em todos os campos da psicologia, e assim, não deve se 

constituir como campo de especialização, já que todos os psicólogos, em todas as áreas 

de atuação podem e devem se valer da avaliação psicológica em sua atuação. Nesse 

sentido, defendem a melhoria na formação, apontando para os mesmos aspectos que 

seus opositores, reconhecendo que uma boa formação capacitará qualquer psicólogo a 

prática técnica e ética em qualquer área. Ambos, de formas distintas, reconhecem então 

a necessidade da formação em Avaliação Psicológica como processo fundamental para 

a capacitação de pares.  

Faz-se mister considerar que a Avaliação Psicológica “é entendida como o 

processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a 

respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a 

sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas – métodos, técnicas e 

instrumentos” (CFP, 2003a, p. 3). Nesse sentido, é tomada como processo amplo de 

investigação de processos psicológicos que perpassa a utilização de testes psicológicos. 

Tal processo reconhece nos Testes Psicológicos “instrumentos de avaliação ou 

mensuração de características psicológicas, constituindo-se um método ou uma técnica 

de uso privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o § 1o do Art. 13 da Lei no 

4.119/62” (CFP, 2003b, p. 2).  

Ainda assim é importante considerar que o processo de avaliação psicológica 

vale-se também de outros recursos técnico-científicos como a Entrevista, Dinâmicas, 

Observações, entre outros. Nesse sentido não se resume apenas a utilização dos 

instrumentos, considerando sua aplicação e correção. Independente dos instrumentos 

utilizados, que são de livre escolha do profissional, e se dá a partir de sua escolha 

teórica-técnica tem-se que os “resultados das avaliações devem considerar e analisar os 

condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de 

servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na 

modificação desses condicionantes” (CFP, 2003a, p. 3). 

Considerando a história da Avaliação Psicológica, no mundo e no Brasil, não se 

pode deixar de reconhecer que seu desenvolvimento se deu considerando períodos de 

grandes avanços, mas também, outros, de estagnação e retrocesso. Independente do país 

de formação é possível reconhecer um “nascimento” do campo em 1905 com o teste de 
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aferição da inteligência Binet. Posteriormente, vários outros instrumentos são criados 

para avaliar os mais diversos construtos, e com as mais diversas finalidades. O mercado 

de criação e utilização de testes psicológicos começa a se aquecer, e como um mercado 

econômico muitos instrumentos são criados. Alguns atendendo a demandas científicas, 

outros à mercadológicas, levando a necessidade também de formação de profissionais 

para fazerem uso dos mesmos. 

O período das grandes guerras e o crescimento industrial posterior aqueceu esse 

mercado ao demandar a seleção cada vez mais rápida e precisa para as mais diversas 

funções. Com o crescimento do número de instrumentos e de demanda, nem todos se 

capacitaram de forma adequada, já que algumas vezes, os profissionais se valiam do 

apoio de estagiários ainda não formados (PASQUALI, 2001). Paralelamente iniciam-se 

movimentos inadequados de capacitação publica para a aprovação nos processos 

seletivos (Mucchieli, 1978), mas essa é uma página da história que desejamos deixar 

virada para sempre.  

Com a demanda de utilização dos testes em processos seletivos de grande escala, 

surgem também questionamentos quanto às capacidades dos profissionais e 

instrumentos aferirem de forma adequada e precisa todo o contingente de candidatos. 

No Brasil, na década de 1980, emerge uma onde de processos judiciais de candidatos 

contra indicados ou inaptados na etapa de avaliação psicológica dos processos seletivos 

que não pode ser negada como parte da história do uso de tais instrumentos. Em 

especial se se considerar a frequência que os solicitantes apresentavam suas 

interposições deferidas pelo poder judiciário. Muitas das vezes tais processos recebiam 

ganho de causa em função da baixa qualidade psicométrica (científica) dos instrumentos 

que vinham sendo utilizados no país (Cruz, Alchieri e Sardá Jr., 2002). 

Frente a tal realidade, o Conselho Federal de Psicologia passa a empreender, na 

década de 1990, uma série de ações de incentivo a melhoria dos instrumentos e 

regulamentação da atuação profissional. Nessa década se dá em concomitância o 

período de amadurecimento dos cursos de formação em psicologia, onde no final da 

década anterior iniciam-se a criação dos laboratórios e cursos de pós-graduação com 

foco em psicometria e avaliação psicológica (atentando para a construção de 

instrumentos ou adaptação/adequação dos já existentes) (Pasquali, 2001). 
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Tal processo culmina, na década de 2000, no desenvolvimento de uma série de 

normativas, regulamentações e resoluções propostas pelo Conselho Federal de 

Psicologia que vem a regulamentar o uso, a elaboração e a comercialização de testes 

psicológicos, assim como a prática de sua utilização, e a produção de documentos 

decorrentes desses. Tais legislações demonstram grande impacto na atuação profissional 

e no reconhecimento social da profissão. Não obstante, sua promulgação, avançamos 

com o processo de divulgação das mesmas, assim como de seus ajustes as necessidades 

e possibilidades impostas pela prática profissional. 

Nesse período foi criado o SATEPSI – Sistema de Avaliação de Testes 

Psicológicos, que é um banco de dados sistematizado e atualizado com as informações 

de Testes Psicológicos realizada no Brasil. Tal avaliação atende as demandas de 

determinação de parâmetros psicométricos para instrumentos que possam ser 

reconhecidos como Testes Psicológicos. Tal banco é periodicamente atualizado (por 

uma comissão de pareceristas) e disponibilizado publicamente via internet de modo a 

tornar claro para a população geral, e também para Psicólogos, quais instrumentos são 

considerados adequados para uso (CFP, 2003b; CFP, 2004). 

Partindo de tais considerações, torna-se importante a reflexão sobre a formação do 

Psicólogo, que fará uso desses instrumentos e recursos. O reconhecimento aqui é de que 

o Conselho Federal de Psicologia, zelou pelos elementos técnicos e aparatos a serem 

utilizados pelo profissionais. Mas permanece o interesse sobre com tem sido a formação 

daqueles que valer-se-ão dos mesmos. Nesse sentido propôs-se a presente pesquisa. A 

mesma visa reconhecer quantitativamente a carga horária disponibilizada nos cursos de 

graduação de Psicologia no Brasil. 

 

Método 

O presente trabalho se valeu do delineamento de pesquisa documental, 

quantitativo e exploratório (Marconi; LAKATOS, 2003; Gil, 2002). Assim busca 

levantar a partir de documentos, no caso as matrizes curriculares, a oferta de disciplinas 

de Testes Psicológicos ou Técnicas de Exames Psicológicos (ou nomes variantes das 

mesmas) que são disponibilizadas nos cursos de graduação em Psicologia no Brasil.  
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Reconheceu-se que tal levantamento comporá base para discussões futuras e 

proposição de alterações nas políticas educacionais quanto à forma e duração da 

formação de Psicólogos. 

 

Objetivo 

Reconhecer nas matrizes curriculares dos cursos de psicologia brasileiros a carga 

horária alocada à formação na utilização de instrumentos de avaliação psicológica. 

 

Amostra 

A pesquisa assumiu caráter censitário quanto a busca das matrizes curriculares 

dos cursos de psicologia reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura. 

Verificou-se que o Brasil conta com 767 cursos de psicologia distribuídos 

aleatoriamente pelas 27 unidades federativas (26 estados e o distrito federal). Desses o 

trabalho voltou-se para os 52 cursos presentes no estado de Minas Gerais. 

Para a coleta das informações, considerou-se a oferta de disciplinas nomeadas 

como Testes Psicológicos; Testagem Psicológica, Técnicas de Exame Psicológico 

(TEP), Técnicas de Avaliação Psicológica (TEAP) e seus correlatos. Foram também 

consideradas as disciplinas que apresentassem sequencia de formação como TEP I, e/ou 

TEP II; ou TEP: Inteligência, e/ou TEP: Personalidade; ou ainda TEP: Psicometria; 

TEP: Projetivos. 

 

Instrumentos 

A pesquisa valeu-se de busca de documentos relativos a matriz curricular e 

distribuição de carga horária dos cursos de graduação em Psicologia que se 

encontrassem disponíveis on line no site dos cursos investigados. Os que se 

encontravam disponíveis, no período da pesquisa, foram reunidos e arquivados para 

consultas e tabulação off line.  

 

Procedimentos 

Foram buscadas informações relativas aos cursos nos site http://emec.mec.gov.br/ 

do Ministério de Educação e Cultura. Este apresenta todos os cursos, cadastrados e 

reconhecidos, contendo uma série de informações sobre os mesmos. Dentre elas ano de 
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fundação, nota no Índice Geral de Cursos – IGC (que indica o desempenho da 

Instituição de Ensino Superior que oferece o curso), Conceito Preliminar do Curso – 

CPC; Conceito do Curso – CC; e outras como contato virtual e site da Instituição de 

Ensino Superior.  

Com base nesses dados buscaram-se nos sites das Instituições de Ensino Superior, 

as matrizes curriculares dos cursos de Psicologia. Essas, quando disponíveis 

publicamente, foram salvas em formato PDF ou DOC para a análise dos dados. 

 

Resultados 

Inicialmente verificou-se que dos 52 cursos de formação em Psicologia, situados 

no estado de Minas Gerais, apenas dois (3,84%) não apresentaram um site institucional 

disponível na plataforma de busca. Das 50 instituições que apresentam um site de 

acesso, sete (14,00%) o site não funciona ou não tem o curso no estado de Minas 

Gerais; 11 (22,00%) não apresentam a matriz curricular; duas (4,00%) apresentam 

matriz, porém sem considerar a carga horária) e 30 (60,00%) apresentam a matriz com 

carga horária para as disciplinas. 

Considerando as 30 matrizes curriculares encontradas, os dados foram tabulados e 

analisados indicando que as cargas horárias dos cursos variam de 3.860 horas à 4.880 

horas. Tal dado se faz relevante ao se considerar a legislação (CFP, 1999; Feitosa e 

cols., 1999) que considera a carga horária mínima de 3.000 horas para Bacharel (ou 

Licenciado) em Psicologia, e pelo menos 4.050 horas para a formação de Psicólogo. 

Considerando tal carga horária verificou-se que 14 (46,67%) dos cursos não oferece a 

carga horária mínima para a formação de Psicólogo. 

Analisando todos os cursos verificou-se ainda que as cargas horárias variam de 

2.596 horas à 8.320 horas, indicando grande discrepância entre o tempo de formação. 

Desses, 24 (46,15%) também não apresentam a carga horária mínima para a formação 

de Psicólogo e ainda um (1,92%) não apresenta a carga horária mínima para a formação 

em psicologia em qualquer nível de formação. 

Retornando os 30 cursos que apresentam matrizes curriculares, a análise dessas 

demonstrou uma variação de duas a quatro disciplinas que atendessem ao critério da 

investigação; isto é, ser nomeada como Testes Psicológicos; Testagem Psicológica, 

Técnicas de Exame Psicológico (TEP), Técnicas de Avaliação Psicológica (TEAP) e/ou 
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seus correlatos. Tal limitação se deu por reconhecer que nessas a apresentação de testes 

psicológicos far-se-á obrigatória, enquanto que é possível, mas não condição que tais 

instrumentos sejam também vislumbrados em outras disciplinas. 

Tais disciplinas contemplam de 120 à 240 horas previstas dos cursos, ocupando 

cerca de 3,00% à 5,10% do número de horas aula de formação. Tal resultado parece 

pequeno frente à demanda de utilização dos recursos ofertados pelas disciplinas, o que 

leva a reflexão sobre a qualidade da formação. 

 

Discussão e Conclusões 

As informações disponíveis na plataforma do site do Ministério da Educação e 

Cultura são de domínio público. Essas apresentam dados importantes sobre os cursos de 

graduação reconhecidos como, por exemplo, a Carga Horária Total, IGC, CPC e CC. 

Reconhece-se que esses indicadores podem auxiliar na tomada de decisão frente à 

escolha do curso/instituição a se matricular. Assim, as instituições que apresentam 

dados de cadastro incompletos, em especial o site institucional, podem estar sendo 

prejudicados quanto a busca de maiores informações pelos candidatos ao curso. O 

mesmo ocorre com as Instituições cujos sites não funcionam ou que não apresentam 

matrizes curriculares. 

Considerando as cargas horárias oferecidas pelos cursos é importante considerar 

que quase metade dos cursos não apresentam a carga horária mínima para a formação 

como Psicólogo. Não obstante, parece que o Conselho Regional de Psicologia não 

reconhece sua própria legislação reconhecendo e credenciando todos os formados 

nessas instituições atribuindo-lhes as responsabilidades e atribuições de Psicólogos. 

Fica então a dúvida quanto a aprovação de alguma legislação posterior que não tenha 

sido encontrada publicamente para se fazer tal credenciamento de profissionais. 

Observou-se que as proporções não diferiram muito para cursos que apresentaram, ou 

não, matrizes on line, quanto a oferta de carga horária mínima para a formação de 

Psicólogo. 

A revisão das legislações promove o entendimento de que apenas a formação com 

grau de Psicólogo habilita o profissional ao completo e irrestrito exercício da profissão, 

nos mais diversos âmbitos, para os quais o mesmo se capacitou. Vale relembrar que a 

formação de caráter generalista assume uma série de particularidades e ênfases de 
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formação considerando elementos dos diversos campos de especialização, ou não, de 

acordo com o interesse da Instituição de Ensino Superior proponente do curso, desde 

que atendidos aos parâmetros curriculares mínimos e questões de regionalidade quanto 

da instalação dos cursos. Retomando então a Lei nº 4.119/62 compreende-se que 

somente o formado com o grau de Psicólogo está habilitado ao exercício profissional 

com a utilização de métodos e técnicas psicológicas (em especial, os testes 

psicológicos). 

Avançando para a análise propriamente dita do objetivo proposto para essa 

pesquisa, a proporção de disciplinas e carga horaria verificadas para a formação de 

Psicólogo é pequena frente as responsabilidades que a habilitação concede. 

Considerando que a graduação é o momento impar da formação para o contato, 

aprendizado, e familiarização com a mais diversa gama de instrumentos reconhece-se 

que tal formação parece estar debilitada. Tal dado se confirma na literatura conforme os 

estudos de Noronha e cols. (2002) que investigou os instrumentos psicológicos mais 

conhecidos por 122 estudantes de Psicologia do Sul de Minas Gerais e verificou o 

reconhecimento e conhecimento de apenas 21 dos 167 apresentados; ou o de Noronha e 

cols. (2003) que identificou os instrumentos psicológicos mais conhecidos por 82 

estudantes do último ano de formação e 52 profissionais de psicologia que verificou o 

conhecimento de 74 instrumentos para os estudantes e 84 para os profissionais (de uma 

lista de 169 testes). 

Faz-se mister considerar ainda que considerando as dimensões geográficas do 

estado (que cobre uma área total de 586.528,29 km
2
) consideram grandes diferenças de 

regionalidade, assim como discrepâncias econômicas e sociais. Nesse sentido, verificou-

se que há diferenças também quanto a oferta dos cursos, assim como a custos de 

mensalidades e qualidade dos mesmos. Apesar de tais dados não contemplarem os 

objetivos desse trabalho, a experiência docente, migrando por diversas instituições do 

estado, demonstrou também que há realidades distintas quanto à alocação de espaço 

para o funcionamento do laboratório de avaliação psicológica, adequado à boa prática 

da avaliação. A disponibilidade de material para utilização é igualmente precária na 

maior parte das instituições, onde o número de cadernos de aplicação e de manuais de 

correção é insuficiente para o número de acadêmicos matriculados na disciplina, o que 
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gera a necessidade de utilização do mesmo material por pequenos grupos e dificulta o 

aprendizado. 

Por fim, mas não menos importante, considera-se o resultado parcial da 

investigação que ainda em andamento contemplou apenas uma das 27 unidades 

federativas. E mesmo nessa, conseguiu cobrir, nas análises, informações de a apenas 30 

(57,69%) das 52 Instituições de Ensino Superior que oferecem graduação em 

Psicologia. Ficam ainda várias questões a serem contempladas, analisadas e discutidas 

para o futuro. 
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RESUMEN: Cada vez es más demostrada la importancia del comportamiento docente en 

la función educativa y el estudio sobre la misma. Así mismo se ha observado que es muy 

condicionante, sobre todo desde la óptica del alumnado. Bajo esta reflexión, consideramos 

que adquiere interés este estudio llevado a cabo, bajo la necesidad de investigar en este 

campo, que enlaza directamente con la actual crisis de la enseñanza evidenciada en todo el 

sistema educativo. Concretamente en este trabajo deseamos conocer y analizar la opinión 

de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de Castilla y León acerca de qué 

aspectos de la personalidad y del comportamiento didáctico de sus profesores son deseables 

y convenientes para que podamos hablar de Profesorado Eficaz. Dando así un paso más en 

la clarificación conceptual de las variables de este constructo, de gran relevancia para la 

posible elaboración de adecuados procedimientos de formación y de evaluación de la 

calidad de la enseñanza. 

 

 

Introducción  

La investigación sobre autoeficacia docente debe mantener un papel 

preponderante en la investigación educativa a nivel mundial. Los investigadores han 

demostrado en los últimos años que las pesimistas conclusiones de Coleman et al. 

(1966) y Jencks et al. (1972) sobre la ausencia de influencia de la escuela en los 

resultados de los alumnos no son tan ciertas. Por tanto, las escuelas y sus profesores son 

capaces de mejorar el rendimiento que cabría predecir de los alumnos a partir de sus 

formas de actuación en el aula. 

Una de las críticas más serias que ha recibido la investigación sobre la eficacia en 

el profesorado se refiere a la carencia de teorías y modelos suficientemente 

desarrollados y validados, lo que supone una de las limitaciones más fuertes en la 

generabilidad de estas investigaciones. Si se pretende avanzar en la investigación, antes 
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que identificar nuevas técnicas para evaluar la eficacia de los docentes, hay que empezar 

por resolver dos problemas muy complejos: mejorar la definición de eficacia y mejorar 

los modelos de evaluación, en clara referencia a la falta de acuerdo a la hora de definir 

operativamente la eficacia y a la debilidad técnica de los modelos de evaluación 

utilizados (Webster, Mendro y Almaguer, 1994). 

En la evaluación del docente participan diversos actores con expectativas 

distintas. Uno de ellos es el alumno, quién está en contacto directo en el aula con el 

profesor como observador permanente de los conocimientos, habilidades y actitudes del 

maestro en el transcurso de un ciclo escolar.  

El personal académico ha mostrado especial preocupación al ser evaluado por los 

alumnos ya que existen ciertas creencias en cuanto al criterio que estos utilizan.  

La opinión de los alumnos acerca sus profesores ha sido señalada como un indicador 

altamente confiable en los programas de evaluación, a pesar de que muchos estudiantes 

aprovechan la ocasión para manifestar su descontento por un comportamiento del 

profesor ajeno a la clase (Rueda, Canales y Hernández, 1994).  

Según Cashin (1988), hay más de 1500 referencias tituladas con “la evaluación de 

la enseñanza por los estudiantes”. El Centro de Desarrollo de la Evaluación de los 

Profesores de la División de Educación Continua de la Universidad Estatal de Kansas, 

realizó un resumen de 1971 a 1988 de estos artículos, y concluyeron que desde ese 

entonces no se han realizado más estudios al respecto, al menos de manera sustantiva, 

de hecho algunas conclusiones han cambiado, sin embargo, varios estudios o revisiones 

de literatura proveen modificaciones o fortalecen dichas conclusiones. 

Han sido algunos estudios analíticos (Abrami y Apollonia, 1990; Feldman, 1976; 

Marsh y Dunkin, 1992) los que concluyen que las encuestas que responden los 

estudiantes para evaluar al docente son multidimensionales, es decir, hay varias maneras 

de medir diferentes aspectos de la enseñanza. En otras palabras, ningún simple ítem 

dirigido al estudiante, o sección de ítem relacionados, puede ser útil para todos los 

propósitos.  

Centra (1993) y, Braskamp y Ory (1994) identificaron seis factores que 

comúnmente se encuentran en las encuestas de evaluación de la enseñanza:  

1. planeamiento y organización de los cursos;  

2. claridad y habilidades de comunicación;  
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3. interacción del maestro, empatía;  

4. dificultad del contenido, y tareas;  

5. calificaciones y exámenes; y  

6. autoevaluación del aprendizaje de los estudiantes  

Teóricamente, el mejor criterio de la eficacia del maestro es el aprendizaje del 

alumno. Otros aspectos pueden tener igual significado, los estudiantes de los maestros 

más eficaces deben aprender más.  

Existen estudios que tratan de probar dichas hipótesis comparando cursos en 

varios grupos escolares. En un estudio clásico, en donde diferentes instructores enseñan 

a diferentes grupos del mismo curso, usando un vocabulario y el libro de texto, y lo más 

importante, el mismo la misma prueba de aprovechamiento, por ejemplo, una prueba 

elaborada por otras personas que no son los instructores. Cohen (1981), y Feldman 

(1989) realizaron dichos estudios utilizando las puntuaciones de los alumnos obtenidas 

en los exámenes de admisión como medida del aprendizaje, y examinaron las 

correlaciones entre las puntuaciones obtenidas por los alumnos y las puntuaciones 

asignadas en éstos. 

Dichas relaciones tienden a apoyar la validez de las puntuaciones asignadas por 

los estudiantes, porque en las clases en las cuales los estudiantes tuvieron a un instructor 

con altas puntuaciones tendieron a ser clases en donde los estudiantes aprendieron más, 

es decir, obtuvieron mejores calificaciones en los exámenes finales. Por otro lado, las 

correlaciones se alejan de ser perfectas, en parte porque muchas de las variables que 

están relacionadas con los estudiantes y su aprendizaje, se relaciona con las 

características del estudiante (motivación, capacidad) y no con las del profesor. 

Existen gran cantidad de artículos en la literatura que describen conductas, 

habilidades y actitudes del maestro eficaz. Sin embargo, muchas encuestas de 

estudiantes omiten la evaluación de muchas características que no pueden ser 

directamente observadas por ellos. De hecho, la opinión del alumno, aunque importante 

por tratarse del usuario del servicio educativo, es una percepción limitada al contexto y 

es influida por sus características personales como el género, el tipo de escuela, el grado 

de aprovechamiento y el nivel socioeconómico.  

En este sentido, es un hecho que los alumnos tienen características diversas 

dependiendo de su nivel de madurez y el contexto en el que se desenvuelven. Esto 
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implica que se hace necesario conocer si existe una relación entre dichas variables y las 

preferencias que manifiestan los estudiantes en cuanto a características del maestro 

eficaz, en virtud de que se puede estar evaluando la eficacia del maestro bajo un criterio 

o percepción supeditados a las características de los alumnos antes mencionadas.  

Esta situación adquiere especial importancia debido a que hasta hoy se discute en 

algunos sectores si los estudiantes deben participar en el proceso de evaluación. Es 

importante, entonces, dar respuesta a cuestionamientos como: ¿qué aspectos considera 

el alumno más importante para describir las características del maestro eficaz? ¿existe 

alguna influencia de las características del género del alumno, o de su nivel 

socioeconómico, de su nivel de aprovechamiento o del tipo de escuela en la que se 

desenvuelve, sobre su percepción de las características de lo que es un maestro eficaz?   

Al determinar si existen relaciones entre las características de los alumnos sería 

posible predecir en cierta medida las expectativas de los estudiantes hacia los maestros 

y, de esta manera, también podrían hacerse propuestas para adecuar las prácticas 

docentes. La información así obtenida permitiría, tomar decisiones en cuanto al 

desarrollo profesional de los docentes, su contratación, selección y promoción, con base 

en los resultados de la evaluación en situaciones actuales. 

 

Método 

Objetivos 

Se pretendió identificar los parámetros e indicadores que en opinión los alumnos 

deben considerarse en la evaluación del desempeño docente, con el objeto de que ésta se 

vincule directamente con la toma de decisiones de la administración académica.  

Más específicamente, los objetivos de investigación de este estudio fueron los 

siguientes:  

1. conocer cuáles son las dimensiones que consideran los estudiantes con ciertas 

características como prioritarias en el profesor eficaz;  

2. conocer las características de los estudiantes en relación al sexo, curso, tipo de 

centro. 
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Participantes 

La muestra está integrada por un total de 500 alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria, pertenecientes a 14 Centros de Educación Secundaria, tanto concertados 

como públicos, de la Comunidad de Castilla y León. Participaron estudiantes desde 1º a 

4º de la ESO con edades están comprendidas entre los 12 y 16 años, de los cuales, un 45 

% son mujeres y un 55 %, hombres.   

 

Tabla del alumnado en función del curso 

Curso al que pertenecen Nº de alumnos Porcentaje de alumnado 

1º de la ESO 114 23 % 

2º de la ESO 167 33 % 

3º de la ESO 152 30 % 

4º de la ESO 67 14 % 

TOTAL 500  

 

Tabla del alumnado en función al tipo de centro 

Tipo de Centro Nº de alumnos Porcentaje de alumnado 

Público 117 24 % 

Concertado 383 76 % 

 

Tabla del alumnado en función al el sexo 

Sexo Nº de alumnos Porcentaje de alumnado 

Masculino 277 55 % 

Femenino 223 45 % 

 

Diseño  

Ya que el propósito del estudio es determinar las características de los maestros 

eficaces según los estudiantes y observar la relación con las características de estos 

últimos en los grupos de educación secundaria obligatoria, este estudio se considera 

como descriptivo. Ary, Jacobs y Razavieh (1989) definen que un estudio descriptivo es 

aquél que describe e interpreta lo que es. Se interesa por las condiciones o relaciones 

existentes, las prácticas que predominan, las creencias, puntos de vista y actitudes 
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vigentes; los procesos que suceden; los efectos sentidos o las tendencias que están 

desarrollándose.  

Esta descripción permitirá lograr la identificación de las características que 

constituyen el perfil de los alumnos que aportarán la información de las características 

del maestro eficaz según la percepción de cada tipo de alumno.  

Para la descripción de las características y el logro de los objetivos del estudio y 

colectar datos se procedió a utilizar la modalidad de encuesta. Para el análisis de los 

datos se pensó en el método de correlación con las variables analizadas, ya que como 

señalaron Isaac y Michael (1971) el método descriptivo se utiliza también para hacer 

comparaciones y revisar relaciones entre variables. 

 

Procedimiento 

Para la recolección de los datos en cada uno de los centros educativos 

seleccionados se determinó que la técnica más eficiente y efectiva sería la 

administración de los instrumentos mediante la técnica de encuesta. 

Se solicitó y se obtuvo la autorización y el acuerdo de la dirección de los centros y 

se administró el instrumento a los estudiantes presentes en el momento. Para ello, 

además de leer las instrucciones con los sujetos e indicarles el objetivo del estudio, se 

procedió a indicarles las instrucciones más importantes en hojas de la encuesta, con la 

intención de asegurar que éstas se sigan bien y con ello redundar en una contestación 

correcta. La información recogida con el instrumento, posteriormente fue organizada y 

codificada para su posterior análisis. 

 

Resultados  

Una vez analizados y categorizados los datos, son cinco las dimensiones que 

hemos identificado como predominantes en las características del profesor eficaz desde 

la perspectiva del alumnado: comunicación, interés en la materia (compromiso), trato al 

alumno (relación), competencia (formación), organización, evaluación y exposición 

(metodología). 

Es interesante hacer notar que la dimensión exposición y organización, son 

consideradas en menor grado de importancia, en la percepción general de los alumnos. 

Asimismo, se observa que las tres dimensiones que presentaron los promedios más 
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bajos, son aquellas que tradicionalmente han ilustrado a la eficacia docente, por ejemplo 

la exposición, así como la organización y la competencia. 

En cuanto a la diferencia entre la percepción de los alumnos al evaluar el 

desempeño docente en relación con su género, las medias obtenidas por el género 

femenino para las dimensiones de competencia, evaluación, comunicación e interés por 

la materia fueron más altas que las obtenidas por el género masculino. En cuanto al trato 

al alumno no se observaron diferencias significativas, aunque la comparación de medias 

muestra una media más alta para el género femenino. 

En lo relativo al tipo de escuela de procedencia, la única diferencia encontrada 

para esta variable fue en la dimensión de competencia, esto es, que los estudiantes 

difieren de su percepción acerca del maestro eficaz según la escuela de procedencia, 

pero sólo en lo que respecta a la importancia que otorgan a la mayor o menor formación 

del profesorado. 

 

Conclusione 

El estudio que presento aporta una información muy concreta y en mi opinión, 

muy valiosa: la preocupación de los estudiantes, desde su protagonismo en la relación 

educativa, por la actuación de sus profesores. La afirmación de las cualidades que 

describen la eficacia docente y por negación, la denuncia de aquellas actitudes del 

profesor que le llevan a la inoperancia instructiva y educativa. 

 

Establecer adecuados instrumentos de evaluación: 

La investigación sobre eficacia constituye actualmente un criterio especialmente 

relevante para justificar la inclusión de indicadores de evaluación de centros. La calidad 

de la evaluación no está precisamente en recoger la mayor cantidad posible de 

información relativa al centro, sino en seleccionar aquellas variables que, desde 

planteamientos teóricos y fundamentados en un modelo, se puedan justificar como 

especialmente relevantes por la magnitud de su importancia, por su valor mediador, por 

su capacidad para ejercer cambios si fuera necesario, por su importancia puesta de 

manifiesto en investigaciones empíricas.  
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Elaborar programas de mejora: 

No cabe duda de que, en la actualidad, la calidad, preocupación de educadores, 

administrativos, políticos, etc. se relaciona en cualquier caso con eficacia. Desde 

aquellos que asocian calidad con eficacia a aquellos otros que lo consideran un 

componente de la misma, la eficacia se ha vinculado estrechamente a ella. Las cinco 

dimensiones identificadas en esta investigación constituyen un buen punto de partida 

para seguir investigando en esta área y  para la elaboración de los programas de mejora.  
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RESUMO: Este texto descreve o conceito de autoeficácia no contexto das práticas de ensino dos 

professores, mais concretamente a competência docente auto-percebida na sua relação com a 

eficácia docente. A partir da reflexão falada de alguns professores do ensino básico, procura-se 

perceber se os discursos sobre as suas práticas se orientam mais para o currículo académico, isto é, 

conceptualmente próximo das áreas ou disciplinas dos programas de ensino, ou para as questões 

instrucionais e didácticas, ou seja, dando enfoque às orientações docentes e a metodologias de 

ensino de forma assegurar-se a valorização e o envolvimento de quem aprende. De igual modo, 

procura-se verificar o espaço da pessoa do aluno, suas necessidades e relacionamentos, nas 

preocupações docentes veiculadas. Deste modo, pretendemos perceber se os seus discursos 

atribuem importância a variáveis não cognitivas, por exemplo as percepções de competência 

pessoal e de competências relacionais dos alunos, na construção da sua intervenção pedagógica. 

Esta análise considera as respostas de um pequeno grupo de professores do Ensino Básico e 

pretendemos contribuir para uma discussão dos componentes que, no discurso dos próprios 

professores, marcam a sua eficácia docente no quadro dos itens e dimensões do “Questionário de 

Autoeficácia Percebida na Docência”, em processo de validação para Portugal. 

 

 

Introdução 

O conceito de autoeficácia é consensualmente atribuído a Albert Bandura. Para 

este psicólogo canadiano o sistema de pensamentos acerca da eficácia pessoal constitui 

os fundamentos da acção humana (Bandura, 2004). De acordo com o autor, “se as 

pessoas não acreditarem que através das suas acções podem produzir resultados 

desejados e evitar resultados indesejados, têm pouco incentivo para agir ou para ser 

resilientes quando enfrentam dificuldades” (Bandura, 2004, p.35). É um forte sentido de 

eficácia e a crença firme no valor das acções próprias que contribui para que as pessoas 

sejam bem-sucedidas. Isto é, são as pessoas que têm uma perspectiva positiva sobre si e 

creem na sua eficácia para influenciar os acontecimentos que afectam as suas vidas que 

melhor se saem e que tendem a produzir resultados favoráveis nos contextos onde se 

movem.  
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Com efeito, Schwarzer e Schmitz (2004) afirmam que a pesquisa aponta para a 

ideia de que um forte sentido de eficácia pessoal está relacionado com um melhor 

estado de saúde, elevados padrões de sucesso, melhor integração social, melhor 

qualidade de vida e bem-estar. Um forte sentido de eficácia associa-se a melhor 

processamento cognitivo, ao estabelecimento de objectivos mais arrojados e a um maior 

compromisso e determinação no alcançar dos mesmos, aos processos de tomada de 

decisão, ao envolvimento e permanência nas tarefas e ao sucesso académico. Mesmo 

quando surgem revés, as pessoas com sentido de eficácia mais elevado recuperam mais 

facilmente das contrariedades e mantêm o compromisso com os objectivos que 

definiram. Inversamente, um baixo sentido de eficácia está associado a depressão, 

ansiedade, sentimento de desamparo, menores níveis de ambição, menor compromisso 

com as tarefas, maiores dificuldades em lidar com obstáculos percebidos e maiores 

níveis de burnout (Breso, Salanova, Maryinez, Grau, & Agut, 2004; Schwarzer & 

Schmitz, 2004). 

O sentido de autoeficácia reporta-se a domínios específicos (Breso et al., 2004). 

Isto é, os indivíduos podem possuir níveis de eficácia pessoal diferentes face a 

diferentes situações ou contextos de realização. No entanto, alguns autores também 

falam num sentido geral de autoeficácia como correspondendo a uma confiança global 

nas capacidades pessoais de coping frente a um amplo leque de desafios da realidade 

social (Schwarzer & Jerusalem, 1992, 1999; Schwarzer & Schmitz, 2004; Sherer & 

Maddux, 1982). Enquanto o primeiro remete para o estudo e análise da autoeficácia em 

função de situações e tarefas específicas (Eslami & Fatahi, 2008; Woolfolk & Hoy, 

1990; Tschannen-Moran & Woofolk Hoy, 2001), o segundo confere alguma 

estabilidade ao sentido de competência pessoal ou anuncia um estilo de funcionamento 

predominante no enfrentamento de situações stressantes (Schwarzer & Schmitz, 2004). 

Um dos domínios em que se tem aplicado o conceito de autoeficácia na sua 

dimensão específica é o do ensino (Schwarzer & Schmitz, 2004). Trata-se de um 

constructo mobilizado para interpretar e explicar diferenças entre professores cuja acção 

tende a contribuir de forma mais ou menos poderosa para o desenvolvimento, a 

integração e o sucesso escolar dos alunos, sendo, neste contexto, o constructo 

operacionalizado como o julgamento que os professores realizam sobre a sua 
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capacidade para influenciar a aprendizagem e o envolvimento dos alunos, mesmo 

daqueles considerados difíceis ou desmotivados (Woolfolk, 2000).  

No entanto, ainda no âmbito da actividade docente existem autores que estudam o 

construto de eficácia distinguindo o ‘sentido de eficácia no ensino’ de ‘sentido de 

eficácia pessoal no ensino’ (Asthon & Webb, 1986; Coladarci, 1992; Gibson & Dembo, 

1984) ou ‘eficácia geral no ensino’ e ‘eficácia pessoal no ensino’ (Coladarci, 1992; Hoy 

& Woolfolk, 1990) pretendendo diferenciar entre um julgamento mais geral sobre a 

confiança na capacidade normativa do professor para influenciar o que se passa na 

escola, nomeadamente em termos de aprendizagem e envolvimento dos alunos, e a 

confiança nas capacidades do próprio, enquanto professor, para controlar as 

circunstâncias particulares da sua instrução e gestão da sala de aula. De acordo com 

Coladarci (1992), a adopção destas duas designações difeencia eficácia geral e pessoal. 

São várias as investigações a afirmar que o sentido de eficácia dos professores 

desempenha um papel determinante no modo como eles desenvolvem e conduzem a 

actividade de ensino e esta, por sua vez, afecta o sentido de eficácia dos estudantes e a 

sua performance académica, assim como o envolvimento dos pais na vida escolar dos 

filhos (Bandura, 2004; Coladarci, 1992; Eslami & Fatahi, 2008). “Os alunos aprendem 

muito mais com professores imbuídos de sentido de eficácia do que com aqueles que 

são dominados por dúvidas sobre si próprio” (Bandura, 2004, p.44). Por sua vez, não é 

menos despicienda a acção do professor em relação à participação dos pais na escola, 

pois importa ter presente o papel curial que a família desempenha quando se fala em 

sucesso escolar dos alunos (Cheung & Pomerantz, 2012).  

Deste modo, os professores que creem no seu sentido de eficácia tendem a 

evidenciar melhor ajustamento profissional “aos novos desafios que esta sociedade 

heterogénea, plural em transformação e intercultural vai impondo aos professores, 

desafios esses que vão para além da reforma de planos de estudo e de reestruturação do 

sistema educativo, afectando o cerne do conceito de profissionalidade docente” (García-

Martinez, 2000, p.5, cit in García, Llorens, Salanova, & Cifre, 2004, p.244). 

Analogamente, os professores que creem no seu sentido de eficácia tendem a evidenciar 

maior compromisso com a profissão (Coladarci, 1992) e a sentir mais satisfação no 

trabalho, a promover melhor a aprendizagem dos alunos, mesmo dos considerados 

difíceis e desmotivados, e a atender e estimular os interesses intrínsecos dos alunos, a 
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fomentar neles competências de autorregulação das actividades de aprendizagem e de 

domínio das matérias escolares, assim como a evidenciar melhor gestão de sala de aula 

(Bandura, 2004; Kotaman, 2010; Eslami & Fatahi, 2008). Ao invés, professores com 

baixo sentido de eficácia estão menos dispostos à mudança e à inovação, são 

pessimistas acerca da educabilidade dos seus alunos, usam a baixa capacidade dos 

alunos como explicação para que eles não possam ser ensinados e recorrem à 

disciplinação restritiva e punitiva; nestes professores emergem mais facilmente 

sentimentos de falta de controlo, de desânimo e tristeza, níveis excessivos de ansiedade 

e, mesmo, incapacidade de gerir o quotidiano (Bandura, 2004). 

Acresce que as escolas são organizações onde os professores, para além de 

actuarem isoladamente nas respectivas salas de aula, operam colectivamente no 

ambiente da escola, o que contribui para uma cultura escolar promotora e inovadora ou, 

pelo contrário, debilitante e desmoralizante (Bandura, 2004). Bandura (1997) efectuou 

diversas investigações sobre sucesso escolar tendo concluído que as escolas eficazes, 

isto é, as que têm impacto mais positivo junto dos alunos, caracterizam-se por corpos 

directivos que assumem papéis que ultrapassam a função administrativa e 

disciplinadora, situando-se no domínio da liderança. Esta actividade de liderança por 

parte dos docentes que constituem os órgãos de gestão estimula expectativas e padrões 

de realização elevados na escola, cujo impacto nos professores que se encontram na 

prática lectiva se traduz, por exemplo, no desenvolvimento da instrução num clima de 

apoio e estímulo aos alunos, na monitorização do progresso académico, e na 

reestruturação oportuna e atempada da instrução, quando necessária. 

Também Hoy e Woolfolk (1993, in Woolfolk, 2000) concluíram que o sentido de 

eficácia dos professores é mais elevado em escolas onde os outros professores e o corpo 

directivo têm expectativas elevadas acerca dos alunos e onde o corpo docente recebe 

apoio e estímulo por parte do corpo directivo para resolver problemas do âmbito da 

instrução e da gestão da classe. No entanto, para estes autores, embora seja relevante o 

papel dos pares e do corpo directivo, os sentimentos de eficácia do professor nascem 

sobretudo do sucesso real com os alunos. Também Collie, Shapka e Perry (2012) 

concluíram que o sentimento de eficácia dos professores e o comportamento escolar dos 

alunos estão associados. Assim, neste enquadramento, qualquer tarefa, actividade ou 

processo de formação que ajude o professor a ter sucesso nas tarefas quotidianas de 
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ensino contribui para que ele desenvolva um sentido de eficácia profissional (Woolfolk, 

2000, p.344) 

A partir deste tipo de dados torna-se claro quão importante se afigura conhecer as 

percepções e os pensamentos dos professores acerca do seu sentido de eficácia, uma vez 

que o mesmo permite fazer predições sobre práticas de ensino e sucesso dos alunos. 

Neste sentido, ao longo do tempo têm vindo a ser desenvolvidos vários instrumentos 

para avaliação e caracterização do sentido de eficácia do professor. Por exemplo, 

Schwarzer e Schmitz (2004) construíram uma escala que avalia a eficácia docente em 

quatro áreas: realização no trabalho; desenvolvimento de competências no trabalho; 

interacção social com estudantes, pais e colegas; e coping com o stress da profissão. É 

uma escala constituída por 10 itens com formato de resposta Likert. Mas já em 1984 

Gibson e Dembo (in Kisantas, 2012) tinham desenvolvido uma escala, também de 

resposta em formato Likert, para avaliar a eficácia pessoal no ensino e a crença dos 

professores na sua capacidade para interferir com a mudança. O próprio Bandura, em 

1998, concebeu uma escala de 30 itens para aceder ao sentido de eficácia que continha 

subescalas sobre, por exemplo, a eficácia para influenciar a tomada de decisão ou para 

criar um clima de aula positivo (in Kisantas, 2012). Mais recentemente, tendo em conta 

os ambientes culturalmente diversos que se encontram nas escolas, Siwatu (2007, in 

Kisantas, 2012) desenvolveu uma escala, igualmente de resposta em formato Likert, 

para avaliar o sentido de eficácia docente para se envolver no ensino multicultural. Na 

mesma linha da diversidade cultural, Kisantas (2012) desenvolveu uma escala para 

avaliar, junto de futuros professores, crenças de autoeficácia para ensinar alunos de 

distintas proveniências. 

 

Método 

Objectivo 

O presente trabalho insere-se, de algum modo, neste conjunto de estudos que 

visam contribuir para a construção de instrumentos de avaliação da autoeficácia. A 

partir da reflexão falada de alguns professores do ensino básico à versão portuguesa do 

“Questionário de Autoeficácia Percebida na Docência” (Carbonero, Lima & Almeida, 

2013) procura-se perceber se os seus discursos sobre as práticas têm um enfoque mais 

direcionado para o currículo académico, para as questões instrucionais ou didácticas, ou 
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para a pessoa do aluno. Pretende-se contribuir para uma discussão dos componentes 

que, no discurso dos próprios professores, marcam a sua eficácia docente e espera-se 

que essa discussão possa também enriquecer os trabalhos de validação para a população 

portuguesa do Questionário e Autoeficácia Percebida na Docência, no âmbito de um 

projecto de investigação internacional sobre determinantes do “professor eficaz” 

(Valdivieso, Carbonero & Martín, 2013) 

 

Participantes 

Este estudo contou com a participação de nove professores do ensino básico, 

cinco a leccionar no 1.º ciclo e quatro no 3.º ciclo. Tratou-se de um grupo 

predominantemente feminino, com oito professoras e um professor. Todos os docentes 

tinham idades diferentes entre si, variando entre os 28 e os 49 anos (M=38.4, dp=7.62). 

As professoras do 1.º ciclo leccionavam em regime de monodocência a apenas uma 

turma; no 3.º ciclo do ensino básico registou-se preponderância de professores de língua 

(um de Português, um de Francês e um de Inglês), comparativamente à Matemática (um 

caso), sendo que dois professores tinham a seu cargo três turmas e os restantes dois 

ensinavam a seis turmas. Apenas quatro dos nove professores desempenhavam cargos 

nas respectivas escolas (acompanhante na implementação do Programa de Matemática, 

Coordenação de Núcleo, Direcção de Turma, Coordenação de Departamento). O grau 

académico mais comum foi o de licenciatura, com seis casos, havendo um com 

bacharelato e dois com o grau de Mestre. Em termos de experiência profissional, o 

grupo variou entre 4 e 26 anos (M=13.0; dp=7.22) de actividade docente. 

 

Instrumento 

Os participantes responderam à versão portuguesa do “Questionário de 

Autoeficácia Percebida na Docência” (Carbonero, Lima & Almeida, 2013) que se 

organiza em três blocos: o primeiro referente à apresentação do instrumento e 

motivação para o seu preenchimento; o segundo recolhe dados socio-demográficos e 

profissionais; o terceiro corresponde a uma lista de 75 afirmações que descrevem a 

forma como os professores percepcionam o seu desempenho e acerca das quais os 

respondentes devem manifestar o seu grau de acordo numa escala de Likert (1=Nunca; 
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2=Raramente ou poucas vezes; 3=Algumas vezes sim, outras não; 4=Frequentemente ou 

bastantes vezes; 5=Sempre).  

Os 75 itens organizam-se em três subescalas. A primeira é composta por três 

factores, nomeadamente, Socioemocional, Interacção Comunicativa e Instruccional, a 

segunda reporta-se à Motivação do professor e a terceira avalia o Perfeccionismo 

(Carbonero, Lima & Almeida, 2013). O factor Socioemocional é definido por oito 

dimensões e 34 itens: convivência (itens 12, 13, 14, 30, 38, 45, 58), empatia (itens 31, 

46), eficácia comunicativa (itens 11, 15, 28), sensibilidade comunicativa (itens 10, 57), 

mediação (itens 9, 16, 27, 29, 37), envolvimento afectivo (itens 8, 56), dinâmicas de 

grupo (itens 6, 7, 32,36, 40, 44, 55) e auto eficácia (itens 5, 25, 39, 41, 50, 53). O factor 

Interacção Comunicativa é definido por seis dimensões e 15 itens: comunicação não-

verbal (itens 26, 35, 54), assertividade (itens 20, 43), liderança executiva (4, 24), 

resolução de conflitos (itens 3, 17, 49, 51), comunicação paralinguística (itens 19, 42), 

liderança afectiva (itens 18, 52). O factor Instrução é definido por duas dimensões e 

nove itens: controlo (itens 2, 23, 34), planificação (itens 1, 22, 47, 48), adaptação a 

novas situações (itens 21, 33).  

A Motivação do professor é avaliada através oito itens que se reportam à 

motivação intrínseca (itens 60, 70, 73) e às expectativas de controlo dos resultados 

(itens 62, 64, 66, 68, 72). Por último, o Perfeccionismo é avaliado por meio de nove 

itens que visam indicar a luta pela perfeição (itens 65, 67, 71, 75), reacções negativas à 

imperfeição (itens 61, 63, 69) e a pressão percepcionada para ser perfeito (itens 59, 74). 

 

Procedimentos 

Os professores foram convidados a responder ao questionário em formato de 

reflexão falada, tendo sido efectuado o enquadramento da sua participação no projecto e 

nos objectivos que o norteiam, bem como clarificado que essa participação seria 

voluntária e anónima, e que as respostas dadas seriam tratadas com confidencialidade 

servindo apenas os propósitos da investigação. No processo de preenchimento do 

questionário, na parte referente aos dados socio-demográficos e profissionais alguns 

apresentaram dificuldade em responder às questões respeitante ao nível de ensino 

(hesitando entre ciclo de ensino e ano de escolaridade) e à modalidade de educação e 

ensino leccionada (fazendo referência ao ciclo de ensino e, noutros casos, ao ensino 
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regular/especial). Na parte relativa às afirmações acerca do modo como percepcionam o 

seu desempenho, em regra, acharam de fácil preenchimento e não evidenciaram sinais 

de cansaço. O tempo preenchimento do questionário situou-se, em média, em torno dos 

10 minutos, o que sugere características de boa usabilidade. Apesar de terem expressado 

que os itens são de fácil leitura e resposta, alguns professores também comentaram que 

existem afirmações cuja formulação é muito geral. Na perspectiva dos professores, caso 

não se trate de uma situação deliberada, esse tipo de formulação não facilita uma 

resposta espontânea e genuína. Porém, globalmente, houve uma expressão de facilidade 

e agrado em relação ao preenchimento do questionário. 

 

Resultados  

Passa-se, em seguida, a uma análise descritiva, de enfoque qualitativo, das 

respostas dos nove professores às 75 afirmações sobre percepções de desempenho 

docente. Atendendo a que as respostas ao questionário são dadas numa escala de Likert, 

os professores dispõem de cinco posições possíveis para manifestarem o seu nível de 

acordo, o que significa que em cada item o mínimo teórico é 9 (Nunca) e o máximo 

teórico é 45 (Sempre), situando-se o ponto médio em 18. Nos Quadro I, II e III 

apresentam-se as pontuações totais em cada um dos itens, tendo em conta a sua inserção 

primeira subescala e factores correspondentes. Nos Quadros IV e V apresentam-se as 

pontuações na subescala de motivação e de perfeccionismo, respectivamente. 
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Quadro I – Distribuição das pontuações por item, no factor Socioemocional 

Factor Dimensão Item Pontuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor  

Socioemocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Convívio” 

12 Mostro uma predisposição positiva a todos os alunos por igual. 43 

13 Respeito as diferenças culturais e pessoais dos alunos. 44 

14 Respeito as crenças e valores dos alunos. 44 

30 Incuto o respeito pelas diferenças culturais entre os alunos. 43 

38 Incuto o respeito pelas diferenças individuais entre os alunos 43 

45 Estabeleço consensualmente as regras através do diálogo e da participação 

de todos os alunos 

40 

58 Na minha atividade docente, gosto que se relatem os factos de forma 

objetiva, sem se lhes atribuir segundas intenções. 

42 

 

 “Empatia” 

31 Se percebo que um aluno está triste, interesso-me pelo que lhe possa estar 

a acontecer. 

42 

46 Escuto com atenção os problemas pessoais dos alunos. 41 

 

“Eficácia 

comunicativa” 

11 Uso uma linguagem adequada ao nível de compreensão dos alunos 44 

15 Asseguro-me de que os meus alunos entendem as tarefas. 44 

28 Estou sempre em sintonia com os sentimentos dos alunos da turma. 36 

 

 “Sensibilidade 

comunicativa” 

10 Adequo o volume da voz à amplitude da sala. 39 

57 Faço o possível para não afetar negativamente os alunos do ponto de vista 

emocional 

41 

 

 

 

 

 

 “Mediação” 

9 Apoio o aluno com mais dificuldades a superar os obstáculos que o 

impedem de obter progresso. 

43 

16 Exijo aos alunos a procura de vários caminhos alternativos, para a 

obtenção de possíveis soluções, na resolução de conflitos. 

37 

27 Permito que os meus alunos defendam as suas opiniões com naturalidade.  40 

29 Estou atento/a aos sinais não-verbais (mão levantada, movimentos 

oculares, etc.) como sinal de que um aluno quer acrescentar algo. 

42 

37 Promovo a compreensão das situações sociais de forma objetiva. 38 

 

“Envolvimento 

afetivo” 

8 Perante um problema concreto de algum aluno, a resolver, envolvo-me 

diretamente. 

38 

56 Perante um conflito entre os alunos, procuro que as partes envolvidas 

façam cedências. 

39 

 

 

“Dinâmicas de 

grupo” 

6 Oriento os trabalhos de grupo na turma. 44 

7 Promovo o trabalho em equipa para partilha de experiências 40 

32 Parece-me importante fomentar o trabalho de cooperação entre os alunos 43 

36 Promovo atividades colaborativas entre os alunos 36 

40 Ensino os alunos a trabalhar em equipa e a cooperar com os colegas. 42 

44 Promovo a aprendizagem cooperativa entre os alunos 41 

55 Proponho experiências de grupo para que os alunos tenham oportunidade 

de se expressar. 

37 

 

 

 

 “Autoeficácia” 

5 Mostro-me seguro/a nas minhas explicações. 45 

25 Respondo com agrado às perguntas dos alunos. 40 

39 Possuo competências de comunicação para ser eficaz na sala de aula 39 

41 Domino os conteúdos das áreas que leciono. 44 

50 Desenvolvo nos alunos hábitos de autonomia pessoal e respeito pelas 

regras de convivência 

43 

53 Sou um bom exemplo como professor/a. 38 

 

Observa-se que as pontuações atribuídas aos itens que contribuem para o factor 

Socioemocional se situam muito acima do ponto médio dos resultados e muito próximo 

do nível máximo de frequência das situações descritas na prática profissional dos 

professores. O caso mais expressivo corresponde ao item 5-Mostro-me seguro/o nas 

minhas explicações, que foi alvo do máximo de frequência por parte de todos os 

respondentes.  
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Uma interpretação optimista poderia sugerir que os nove professores se 

percepcionam como capazes de atender e respeitar o aluno enquanto pessoa, nas suas 

necessidades e relacionamentos, de fazer um investimento psicológico na sua relação 

com os alunos. No entanto, uma interpretação mais céptica poderia remeter para a 

possibilidade de as respostas estarem imbuídas de desejabilidade social. Por exemplo, 

na dimensão “Convívio”, a elevada pontuação do item 12-Mostro uma predisposição 

positiva a todos os alunos por igual pode significar que os professores se sentem 

eficazes a controlar as suas simpatias e antipatias pessoais, pois as relações interpessoais 

parecem jogar uma influência determinante no desenvolvimento e conduta social dos 

indivíduos (eg. Carita, 2005) e criar divergências de pontos de vista. Mas também pode 

denotar desejabilidade social na resposta, na medida em que, regra geral, as pessoas não 

gostam daquelas que as avaliam negativamente. E nem sempre professores e alunos 

nutrirão sentimentos de simpatia recíprocos, apesar de socialmente se coibirem de 

expressar as suas antipatias. Na mesma linha do item 12 encontram-se o 13-Respeito as 

diferenças culturais e pessoais dos alunos e o 14-Respeito as crenças e valores dos 

alunos, na medida em que se reportam a princípios que, se crê, muito dificilmente 

seriam negados pelos professores ao nível dos seus discursos, até porque estão previstos 

nos documentos orientadores da educação.  

Este tipo de interpretação mais céptica poderia estender-se às restantes dimensões deste 

factor, porquanto as respostas parecem estar eivadas de erro de leniência. Uma 

aplicação em extensão poderá ser mais elucidativa sobre o grau de discriminação dos 

itens deste factor. 

Entre os itens cuja formulação foi considerada generalista contam-se, por exemplo 

o 6, o 9, o 50 ou o 57. Em relação ao item 6- Oriento os trabalhos dos meus alunos, de 

acordo com comentários produzidos, não expressa nem distingue contextos; existem 

alunos que necessitam e gostam de orientação próxima e outros que trabalham melhor 

com níveis mais alargados de autonomia, isto é, não necessitam de orientação próxima, 

sendo que o item não oferece esta diferenciação. No respeitante ao item 9-Apoio o aluno 

com mais dificuldades a superar os obstáculos que o impedem de obter progresso foi 

afirmado que não especifica o tipo de apoio nem a que domínio (cognitivo – emocional) 

se reporta, não explicita o compromisso de ajuda. Sobre os itens 50-Desenvolvo nos 

alunos hábitos de autonomia pessoal e respeito pelas regras de convivência e 57-Faço 
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o possível por não afectar negativamente os alunos do ponto de vista emocional, foi 

afirmado que tem muita informação geral e, ao não remeter para nenhuma situação em 

concreto, origina leniência e aquiescência. 

Passa-se, em seguida, à leitura do Quadro II, referente à Interação Comunicativa. 

 

Quadro II – Distribuição das pontuações por item, no factor Interacção Comunicativa 

Factor Dimensão Item Pontuaçã

o 

 

 

 

 

 

“Interação 

Comunicativa” 

 

“Comunicação 

não verbal” 

26 Dependendo do conteúdo da minha explicação, faço sinais de 

consentimento ou negação com a cabeça. 

35 

35 Os alunos apreciam que faça gestos quando falo 39 

54 Acompanho a explicação com gestos adequados ao conteúdo. 39 

“Assertividade

” 

20 Controlo a turma através do olhar 35 

43 Sou direto/a nas minhas expressões com os alunos. 43 

 

 

“Liderança 

Executiva” 

4 Respondo às questões levantadas pelos alunos com calma e usando 

um tom de voz moderado. 

38 

24 Na aula tenho em conta as sugestões e contributos dos alunos. 40 

 

 

“Resolução de 

conflitos” 

3 Na resolução de conflitos entre os alunos adoto um estilo negociador 33 

49 Preparo os alunos para resolverem de forma colaborativa situações 

problemáticas 

39 

17 Perante um conflito analiso os prós e os contra 40 

51 Demonstro aos alunos que uma tomada de decisão acertada depende 

da identificação dos elementos do problema. 

39 

 

“Comunicação 

paralinguística

” 

 

19 Quando quero chamar a atenção para uma parte da explicação falo 

mais devagar, faço uma pausa ou altero o ritmo da fala. 

40 

42 Durante a explicação distribuo o olhar pelos rostos dos alunos e os 

diferentes lugares da sala. 

41 

“Liderança 

afetiva” 

18 Desperto entusiasmo no meu grupo de alunos. 36 

52 Planeio atividades que despertam interesse aos alunos. 40 

 

Também no caso do factor Interacção Comunicativa se observa que as pontuações 

atribuídas aos itens se situam muito acima do ponto médio da escala de resposta, 

continuando a permitir a leitura polarizada dos resultados, atrás designada por optimista 

ou céptica. Apesar das elevadas pontuações nos itens do factor Interacção 

Comunicativa, observa-se que as mesmas são ligeiramente mais baixas quando 

comparadas com as do factor Socioemocional, parecendo indicar que nos aspectos 

interactivos, comunicativos, de liderança e de gestão de situações conflitivas os 

professores se sentem menos competentes, apesar de acreditarem na sua capacidade 

para fazer um investimento psicológico na sua relação com os alunos.  
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Aprofundando um pouco mais, é interessante notar que o item menos pontuado 

neste factor, o 3-Na resolução de conflitos adopto um estilo negociador, parece conter 

uma ideia que vai, de certo modo, ao encontro do expresso por um dos itens que 

também teve resultados menos expressivos no quadro do factor Socioemocional, o item 

16-Exigo aos alunos a procura de vários caminhos alternativos, para a obtenção de 

possíveis soluções, na resolução de conflitos, permitindo fortalecer a conjectura de que 

a adopção de estratégias de resolução de problemas no campo das interacções pessoais é 

uma das áreas menos confortáveis para estes professores que se afirmam com elevado 

sentido de competência.  

Prosseguindo com a leitura dos resultados neste factor, a ideia anterior parece ser 

complementada com resultados também ligeiramente menos expressivos no item 20-

Controlo a turma através do olhar, levantando a possibilidade de pensar que embora os 

professores digam nutrir sentimentos de afecto, vinculação e apoio pelos alunos, a 

interacção comunicativa no âmbito gestão da sala de aula e das situações conflitivas 

pode ser uma das áreas menos forte neste grupo. 

Voltando ao cruzamento entre os dados do factor Socioemocional e do de 

Interacção Comunicativa, é também interessante notar que a capacidade para despertar 

interesse nos alunos (i18; factor Interacção Comunicativa) recebe uma das pontuações 

menos expressivas, apesar dos professores se afirmarem totalmente seguros nas 

explicações que oferecem (i5; factor Socioemocional), sentirem competência em relação 

ao currículo académico (i39; factor Socioemocional) e expressarem possuir 

competências de comunicação eficazes (i39; factor Socioemocional). 

Outro item que se encontra entre os menos pontuados no factor Interacção 

Comunicativa é o 26- Dependendo do conteúdo da minha explicação, faço sinais de 

consentimento ou negação com a cabeça. Esta situação pode ocorrer devido à 

formulação que foi entendida como relativamente ambígua por não fornecer o contexto. 

Ou, então, tratar-se de um item que consegue captar a dispersão. Com efeito, as 

respostas destes nove professores distribuíram-se pelos níveis 3 (n=2), 4 (n=6) e 5 

(n=1), enquanto, por exemplo nos itens 18 e 20 deste factor, já atrás comentados, houve 

uma concentração de respostas no nível 4 (i18, n=9; i20, n=8). Este também é um 

aspecto que pode ser melhor clarificado com uma aplicação em extensão. 
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No Quadro III encontram-se as pontuações atribuídas aos itens do factor 

Instrução. 

 
Quadro III – Distribuição das pontuações por item, no factor instrução 

Factor Dimensão Item Pontuaçã

o 

 

 

 

 

 

 

Instrução 

 

 

“Controlo”  

2 Sou capaz de adaptar a minha metodologia às novas orientações 

emanadas do Ministério. 

38 

23 Começo a aula com um resumo do que vai ser feito. 37 

34 Antes de cada unidade didática proponho um plano de trabalho. 33 

 

“Planificação” 

1 Planifico os conteúdos de acordo com os objetivos a alcançar. 44 

22 Tenho a minha atividade docente(aulas, …) planificada. 44 

47 Planifico o que vou dizer na aula. 34 

48 Preparo a matéria da aula antecipadamente. 42 

“Adaptação a 

novas 

situações” 

21 Aceito as mudanças, no contexto escolar, sem ficar frustrado/a. 33 

33 Não me incomoda adaptar-me a novas situações escolares. 34 

 

As pontuações dos itens do factor Instrução situam-se entre 33 e 44, portanto 

também bastante acima do ponto intermédio da escala de resposta, mas tendencialmente 

mais baixas do que as dos factores Socioemocional e Interacção Comunicativa. Este 

aspecto parece sugerir que, das dimensões até agora descritas, é no domínio das 

metodologias de ensino e das práticas instrucionais que os professores se autoavaliam 

menos confiantes nas capacidades próprias. Os itens com valores mais elevados são o 1-

Planifico os conteúdos de acordo com os objectivos a alcançar, o 22-Tenho a minha 

actividade docente planificada e o 48-Preparo a matéria da aula antecipadamente, 

todos com a maioria das respostas no nível 5 (i1, n=8; i22, n=8; i48, n=6), podendo 

denotar uma atitude de desejabilidade social. Na formulação do item 1 pode presumir-se 

que as competências a desenvolver no aluno parecem assumir mais importância do que 

os conteúdos do currículo académico, tal como foi reportado oralmente por um 

professor, e, por conseguinte, no actual paradigma de ensino suscitar uma atitude de 

concordância. O item 22 foi indicado como necessitando de maior explicitação, pois não 

é claro se remete para a ideia de que a actividade docente fica planificada a partir do 

momento em que se lecciona pela primeira vez, como se tratasse de um produto 

acabado, ou se se procede regularmente à sua planificação. Em todo o caso, a ideia da 

importância da planificação é pregante na investigação e formação de professores (e.g. 

Zabalza, 1992), pelo que, crê-se, dificilmente o item suscitaria uma atitude que 

apontasse para um tipo de resposta distinto. No respeitante ao item 48-Preparo a 
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matéria da aula antecipadamente, foi apontando como tendente a suscitar resposta de 

concordância, na medida em que desejável e idealmente todo o professor adopta o 

comportamento mencionado. 

Os itens com valores menos distanciados do ponto médio, embora elevados, são o 

21-Aceito as mudanças, no contexto escolar, sem ficar frustrado/a e 34-Antes de cada 

unidade didáctica proponho um plano de trabalho, ambos com 33 pontos e com a 

mesma distribuição de respostas pelos níveis da escala de Likert (nível 3, n=3; nível 4, 

n=6). O item 21 parece revelar que de entre as actividades e situações consideradas no 

âmbito da Instrução, aquelas em que os respondentes se sentem relativamente menos 

capazes são do domínio da adaptação a novas situação, do lidar com outras formas de 

funcionamento ou da adopção de um comportamento flexível. Já o item 34 parece 

indicar que os professores deixam pouco espaço aos alunos para a planificação, 

chamando a si essa actividade, eventualmente por julgarem que desse modo exercem 

um melhor controlo sobre a classe. 

Passa-se à descrição dos aspectos referentes à Motivação do professor, cuja 

pontuação nos itens considerados para o efeito é apresentada no Quadro IV. 

 

Quadro IV – Distribuição das pontuações por item, na subescala motivação 

Motivação do 

professor 

Item Pontuação 

 

Motivação 

Intrínseca 

60 Sinto uma grande satisfação pessoal quando dou aulas. 38 

70 Dar aulas aumenta os meus sentimentos de autoestima. 32 

73 Dar aulas proporciona-me um sentimento de realização pessoal. 38 

 

Expectativas de 

controlo dos 

resultados 

62 Para ter sucesso nas aulas preciso de me empenhar. 40 

64 De um modo geral tenho pouca influência sobre a forma como as 

minhas aulas decorrem. 

29 

66 Por mais que me esforce, há sempre alunos que não gostam de 

mim. 

29 

68 O que acontece nas minhas aulas depende de mim. 32 

72 Quanto mais me empenhar, mais os alunos aprenderão. 37 

 

Entre os itens que avaliam a motivação docente, nenhum pontuou acima de 40 e 

dois obtiveram o valor de 29, o 64-De um modo geral tenho pouca influência sobre a 

forma como as minhas aulas decorrem e o 66- Por mais que me esforce, há sempre 

alunos que não gostam de mim, ambos denotando que as expectativas de controlo de 

resultados, tanto sobre o trabalho, como sobre as pessoas dos alunos, não são muito 

expressivas. As respostas nestes dois itens distribuem-se por todos os níveis possíveis 

(1-5), o que pode indicar que eles captam bem as nuances das expectativas dos 
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professores sobre a sua eficácia para produzir resultados nos contextos em que se 

movem. Por sua vez, o item com a pontuação mais elevada nesta subescala, o 62-Para 

ter sucesso nas aulas preciso de me empenhar pode ser interpretado como a percepção 

ou sentimento pessoal de que o ensino é uma actividade deliberada e exigente para a 

melhoria da qual é necessária a capacidade de mobilização de recursos pessoais e 

contextuais. 

Por fim, no Quadro V apresenta-se a distribuição de resultados sobre o 

Perfeccionismo que os professores dizem ter. 

 

Quadro V – Distribuição das pontuações por item, na subescala Perfeccionismo 

Perfeccionismo  Item Pontuação 

 

Luta pela 

perfeição 

65 Na minha atividade docente, sou perfeccionista em tudo o que diz 

respeito aos meus padrões de desempenho. 

38 

67 Na minha atividade docente, sinto necessidade de ser perfeito/a. 39 

71 Na minha atividade docente, luto para ser tão perfeito/a quanto 

possível. 

39 

75 Na minha atividade docente, sinto que é importante ser perfeito/a 

em tudo aquilo que tento fazer. 

41 

 

Reacções 

negativas à 

imperfeição 

61 Na minha atividade docente, sinto-me extremamente “stressado/a” 

se tudo não corre perfeitamente. 

36 

63 Na minha atividade docente, se alguma coisa não corre de forma 

perfeita (preparação de aulas, aulas, reuniões...), fico insatisfeito/a 

com tudo. 

34 

69 Na minha atividade docente, fico frustrado/a se não conseguir 

corresponder às minhas elevadas expectativas. 

31 

 

Pressão 

percepcionada 

para ser perfeito 

59 Os meus colegas, alunos ou encarregados de educação esperam que 

o meu rendimento seja perfeito. 

40 

74 Os meus colegas, alunos ou encarregados de educação fazem-me 

exigências extremamente elevadas. 

28 

 

Observa-se que as pontuações nestes itens variam entre 28 e 41 indicando 

posições diferentes em relação às diversas afirmações que procuram conhecer a 

perspectiva dos professores sobre a exactidão, excelência ou mestria com que enfrentam 

a sua actividade docente ou a idealização que fazem do ensino. O item que dista menos 

do valor do ponto médio é o 74-Os meus colegas, alunos ou encarregados de educação 

fazem-me exigências extremamente elevadas, que apresenta também uma dispersão de 

respostas por todos os níveis possíveis (1-5). Por isso, captura, mais provavelmente, as 

distintas matizes com que os professores sentem as pressões contextuais e a sua 

capacidade para lidar com o desafio da realidade social. Em contrapartida, o item com 

pontuação mais elevada, o 75-Na minha actividade docente sinto que é importante ser 

perfeito em tudo aquilo que tento fazer, apresenta concentração de respostas no nível 5 
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(n=6) e, de acordo com depoimentos orais, remete para um ideal de auto-avaliação, sem 

materializar em aspectos concretos, o que favorece o erro de leniência. Foi, ainda, 

indicado que o item 61-Na minha actividade docente, sinto-me extremamente 

“stressado/a” se tudo não corre perfeitamente poderia ser reformulado para simplificar 

a sua compreensão, pois a formulação pela negativa e a conjugação da adjectivação 

usada com as alternativas de resposta não constituem tarefa fácil. 

 

Discussão e considerações finais 

O grupo de nove participantes evidenciou elevado sentido de eficácia docente, 

com destaque para o domínio da dimensão afectiva, a qual, por estar “intimamente 

relacionada com a dimensão cognitiva, linguística e social, há resultados escolares mais 

elevados” (Lopes & Silva, 2010, pp.64-5). Com efeito, a análise do Quadro I parece 

sugerir que os professores acreditam percepcionar-se como muito eficazes na ligação 

socioemocional aos alunos, no investimento psicológico que fazem na relação com eles, 

atendendo e respeitando as suas necessidades, nomeadamente no plano da 

convivialidade e respeito pelas diferenças, da equidade no tratamento, da vinculação 

afectiva ou das dinâmicas grupais de cooperação e de trabalho em equipa. Nota-se 

assim, uma valorização da figura do professor como caloroso, compreensivo, amigável, 

entusiástico, bem-humorado, aspectos que a literatura aponta estarem relacionados com 

maior motivação académica, melhores resultados e maior envolvimento na escola por 

parte dos alunos (Bandura, 2004; Collie, Shapka. & Perry, 2012). Este resultado denota 

uma orientação para os alunos, uma focagem na resposta aos seus sentimentos e 

pensamentos, com o professor a privilegiar um processo educativo centrado no 

desenvolvimento dos alunos e que estes desenvolvam “confiança nas suas próprias 

capacidades para iniciar acções positivas que melhorem cada uma das dimensões da sua 

vida pessoal e comunitária” (Lopes & Silva, 2010, p.65) 

A investigação também alerta para a importância de outras dimensões da acção 

docente que desempenham um papel relevante no comportamento escolar dos alunos à 

medida que a progressão da idade daqueles vai ocorrendo (Fontana, 1991), como as 

relações entre professores e alunos (Lopes & Silva, 2010). E neste cenário, observa-se 

que dimensão comunicativa-relacional (Quadro II), embora com resultados também 

elevados, surge mais distanciada da dimensão socioemocional. Na dimensão 
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comunicativa-relacional parece ser importante a utilização de sinais e signos não-

verbais ou paralinguisticos, a adopção de comportamentos de liderança, que são 

distintos do exercício da autoridade, a gestão das situações de modo a permitir “às 

pessoas controlarem o que se passa nos encontros sociais, a influenciar as pessoas sem 

agressão e sem danificar a relação” (Argyle 1994, p.121), mesmo em situações que se 

reportam à tomada de decisão no âmbito da resolução de problemas e de conflitos 

(cognitivos ou afectivos). Esta dimensão da intervenção docente, que requer um bom 

nível de autoconhecimento, parece afigurar-se mais próxima das actividades de 

concretização do currículo, não tanto em termos de áreas disciplinares ou dos programas 

de ensino, mas do ponto de vista da interacção entre professor e aluno no âmbito da 

preparação, execução e avaliação da acção pedagógica ou do processo de instrução.  

E é precisamente neste campo instrucional e didáctico que se nota uma expressão 

mais baixa do sentido de eficácia neste grupo de professores, comparativamente à 

socioemocional e à interacção comunicativa. Isto é, é no domínio científico-didáctico-

instrucional que os nove professores parecem acreditar menos que as suas acções podem 

provocar resultados positivos no comportamento escolar dos seus alunos. Este tipo de 

pensamento vale a pena ser melhor explorado, pois “quando os alunos têm resultados 

fracos, há tendência para que os responsáveis pela política educativa se debrucem sobre 

o currículo (…) com o objectivo de alterar a situação. Contudo, os investigadores 

sugerem que a melhoria das relações entre professores e alunos pode ser um caminho 

poderoso e menos dispendioso para melhorar o sucesso dos alunos” (Lopes & Silva, 

2010, p.63). Seria interessante perceber melhor se os resultados relativamente mais 

baixos nos itens desta dimensão, comparativamente às dimensões anteriores, decorrem 

de os professores adoptarem o ponto de vista dos decisores políticos ou o dos 

investigadores em educação. 

No respeitante à motivação docente (Quadro IV) nota-se que os professores apesar 

de parecerem idealizar o ensino, já que o representam como um elemento de motivação 

intrínseca com algum peso, têm um posicionamento crítico menos entusiástico sobre a 

sua experiência, na medida em que as expectativas que expressam sobre os resultados 

que as suas acções podem produzir são ligeiramente menos salientes. Isto é, poder-se-ia 

conjecturar que estes nove professores confiam menos no seu papel como agente de 

mudança, relativamente a outras dimensões já atrás analisadas. Este aspecto merece ser 
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aprofundado em estudos compreensivos e contextualizado com amostras mais alargadas 

de professores, porquanto poderá apontar para a importância do autoconhecimento, já 

antes referida, e para necessidades de capacitação pessoal em termos do sentido de 

autoeficácia no ensino. 

Por fim, a subescala de Perfeccionismo também apresenta resultados que se 

podem considerar altos, podendo significar que os professores detêm elevadas 

expectativas sobre a sua acção pedagógica, tanto no respeitante às expectativas 

probabilísticas (crenças relativas ao futuro – luta pela perfeição), como às expectativas 

normativas (obrigação e prescrição percebidas – reacções à imperfeição e pressão 

percepcionada). Desde os estudos realizados por Robert Rosenthal e Eleonor Jacobson, 

na década de 1970 e 1980, que se clarificou que as expectativas são norteadoras dos 

comportamentos. Em particular, as expectativas probabilísticas funcionam como 

pressupostos de uma conduta implícita que orientará o comportamento profissional dos 

professores, uma profecia auto-realizável que afecta a qualidade do processo de ensino. 

Mas outra questão que se coloca é se as expectativas levantadas são falsas ou 

enganadoras, se correspondem ou não à realidade. Neste aspecto, convém atender à 

importância e poder do conhecimento sustentado sobre as situações de ensino e ao 

feedback para corrigir falsas expectativas. Fazer estimativas precisas sobre o futuro 

pode configurar um elemento muito positivo para gizar a acção; o problema pode 

colocar-se quando o confronto com a realidade e com a retroinformação geram 

dissonância cognitiva e a mesma não é incorporada ou trabalhada na redefinição das 

acções, perdendo-se a oportunidade de proporcionar um ensino mais adequado. 

Em síntese, e retomando o interesse de partida deste estudo, pode-se pensar que o 

discurso dos professores participantes valorizou, sobretudo, o espaço e a pessoa do 

aluno, colocando o professor no papel de facilitador das relações interpessoais e da 

aprendizagem, sendo embora nestes últimos domínios que os respondentes 

evidenciaram um sentido de eficácia relativamente menos poderoso, comparativamente 

à dimensão socioemocional. A motivação docente também surge com resultados 

interessantes, embora as crenças na capacidade pessoal para interferir com a mudança 

sejam as que menos se destacam. Por fim, os resultados no âmbito do perfeccionismo, 

tomado enquanto as expectativas em relação pedagógica, sugerem que os padrões de 

desempenho próprio são ambiciosos.  
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Assim, através da reflexão falada com este pequeno grupo de professores foi 

possível perceber como os professores se autoavaliam na resposta aos itens do 

“Questionário de Autoeficácia Percebida na Docência” (Carbonero, Lima & Almeida, 

2013), contribuindo para os estudos de validação na população docente portuguesa. No 

caso concreto deste estudo, tomaram-se deliberadamente professores da Região 

Autónoma dos Açores para indagar de eventuais singularidades na compreensão dos 

itens e nas respostas, que não existiram. Deste modo, espera-se que os comentários 

introduzidos caso-a-caso (Quadros I a V) sirvam de pistas para futuras análises da 

escala em estudos futuros com amostras mais alargadas de professores. 
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RESUMEN: Nell’esercitare il proprio ruolo, talorai docenti s’imbattono in situazioni 

educative complesse, che insorgono nell’interazione con gli allievi o all’interno delle 

dinamiche interpersonali e del gruppo - classe. Si considerano complesse, nel nostro caso, 

quelle situazioni riguardo cui le strategie ordinariamente impiegate nei contesti educativi, 

non consentono di conseguire esiti significativi e, al contrario, le lasciano inalterate o 

tendono ulteriormente a complicarle e a peggiorarle. È necessario, pertanto, aiutare gli 

educatoria sviluppare le competenze necessarie per comprendere le situazioni - problema, 

accertare i bisogni educativi “sottesi” ed escogitare degli interventi efficaci.Di seguito ci si 

propone di illustrare come si possa impiegare il counseling e il case study nella formazione 

dei docenti. In particolare s’intende documentare come, partendo da una determinata 

situazione – problema emersa all’interno di un gruppo di counseling educativo (nella Fase 1 

della ricerca), si possa imbastire un percorso semi-strutturato, corredato di schede di lavoro 

e di esercitazioni, voltoa consentire ai docenti di imparare a gestire al meglio le situazioni – 

problema (Fase 3 della ricerca).  

 

 

Finalità della ricerca - intervento 

Come anticipato in premessa, nell’ambito del progetto di ricerca di cui si dirà nel 

presente scrittoe che verrà realizzataa partire dalprossimo anno accademico, ci si 

propone di formare i docenti affinché imparino a rispondere ai BES(Bisogni Educativi 

Speciali) degli allievi in maniera qualificata e non banale, riduttiva, ripetitiva. 

L’obiettivo generale è di potenziare la qualità, l’efficacia, la competenza degli 

insegnanti.Si tratta di una metache consente di tradurre in pratica l’inclusione, ovvero 

l’integrazione intesa come complesso di risposte qualificatea tutti i bisogni speciali 

degli allievi, a prescindere dalle certificazionieventualmente previste dalle leggi sul 

diritto all’integrazione, a prescindere dalla presenza di disabilità evidenti e certificabili.  

È appena il caso di rilevare che da più parti, da qualche decennioin Italia, tale 

istanza riscuote una certa attenzione (Ianes 2005, 2006, Milito 2013, Montuschi 1997) 

ed è accolta in modo esplicito dalla Direttiva Ministeriale recante "Strumenti di 

intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l'inclusione scolastica" del 27 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare Ministeriale 

n. 8 del 6 marzo 2013.Viene espressamente richiamato, al riguardo, che le separazioni 

tradizionalmente assunte come, BES (Bisogni Educativi Speciali) certificabili - non 
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certificabili e BES tutelati o meno da qualche disposizione di legge, risultino improprie 

e obsolete, poiché “…ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 

per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, pag. 

1). 

Neconsegue checiascun docente di ogni ordine e grado di scuola, specializzato o 

curricolare, è chiamato a rispondere in maniera speciale, cioè altamente qualificata, ai 

bisogni di tutti gli allievi.  

 

Le fasi della ricerca 

Da diversi anni, chi scrive, si occupa di gruppi di counseling rivolti ai docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado, affinché imparino a gestire al meglio le situazioni 

educative complesse.Il modello assunto come quadro di riferimento è quello del 

counseling educativo analitico transazionale, realizzatonel setting individuale o di 

gruppo (Amenta 1999). Si tratta di una metodologia utilizzabile da counselor che 

intendono aiutare gli educatori a escogitare nuove opzioni di intervento efficaci, dinanzi 

alle situazioni problematiche, rispondendo ai BES evidenti e nascosti opportunamente 

individuati.  

Nell’ambito di una precedentericerca dal titolo Competenze metacognitive e 

processi di autovalutazione nel blended e-learning
1
, realizzata negli anni 2006-2009, 

chi scrive ha tentato di realizzare una prima esperienza per promuovere laqualità dei 

futuri docenti, costruendo, validando e proponendo loro alcuni percorsi formativi semi – 

strutturati, comprendenti delle descrizioni di situazioni - problema, delle schede per 

l’approfondimento individuale e/o di gruppo, delle attività e degli esercizi. Tali percorsi 

si fondavano sualcuni principi e linee - guida desunti dai contributi concernenti la 

gestione del disagioe del case study(Amenta 2009).  

                                                        
1  Il PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) aveva come titolo, “Equivalenze e disequivalenze della 

didattica universitaria online. Modelli pedagogici, processi didattici, ambienti virtuali ed integrati e criteri di 

valutazione della qualità”, era coordinato dal prof. Cosimo Laneve, dell’Università di Bari ed ha coinvolto 

l’Università di Palermo, l’Università della Calabria e l’Università di Roma III. L’unità di ricerca di Palermo, nel 

progetto specifico “Competenze metacognitive e processi di autovalutazione nel blended e-learning con metodologie 

di apprendimento cooperativo per una formazione personalizzata” si è proposta di sviluppare, in quattro gruppi di 

studenti siciliani che si preparavano a svolgere professioni educative, la capacità di autoregolazione 

dell’apprendimento, la capacità di autovalutazione, la capacità di lavorare in modo cooperativo e la capacità di 

affrontare i problemi professionali (Zanniello 2009). 
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Ora, nell’ambito della ricerca oggetto del presente intervento, s’intende riprendere 

e continuare l’indagine menzionata,introducendo altri momenti e lavorando con 

insegnanti che operano nella scuola primaria, anziché studenti di alcuni corsi di laurea. 

Le azioni formative semi – strutturate comprendono diverse schede di lavoro. Se 

utilizzate in maniera autonoma dal singolo docente, possono anche fare a meno della 

presenza del gruppo di colleghi e del counselor. Il vantaggio, rispetto al counseling 

educativo ordinariamente realizzato nel setting individuale o di gruppo, è di poter 

raggiungere un numero maggiore di destinatari. Leazioni formative, infatti, possono 

essere diffuse in forma cartacea, attraverso libri o libretti per i laboratori e per le 

esercitazioni o possono essere messi in rete per la formazione blended. 

Dal prossimo mese di settembre, per rispondere al meglio alle esigenze generali 

delineate, la ricerca – intervento ripartirà e riprenderà secondo i seguenti momenti 

essenziali:  

a) Fase 1 – Costruzione di percorsi formativisemi – strutturati avvalendosi dei 

gruppi di counseling educativo (ciascun percorso comprenderà la descrizione di una 

situazione problematica tipica dei contesti educativi, degli esercizi e delle attività volte 

ad attivare la riflessione, la crescita professionale e lo sviluppo dell’efficacia dei docenti 

coinvolti); 

b) Fase 2 - Validazione dei programmi formativi elaborati e prescelti;  

c) Fase 3 - Somministrazione delle azioni formative ai docenti coinvolti nella 

ricerca; 

d) Fase 4 - Valutazione dei risultati conseguiti. 

 

Le ragioni dell’utilizzo di situazioni - problema per lo sviluppo della 

competenza 

Riteniamo opportuno, prima di procedere oltre, esplicitare le ragioni della scelta 

dell’utilizzo di situazioni complesse per la formazione. In precedenti lavori sono stati 

ampiamente illustrati i principi metodologici che ispirano questo tipo di ricerca che, dal 

punto di vista tecnico, predilige l’apprendimento per scoperta (Amenta 2013)e la 

conseguente prospettiva di sviluppo della professionalità del docente.Implica, inoltre, 

alcune istanze proprie del case studye del counseling educativo. 

Per quanto attiene l’accezione di apprendimento, va rilevato che si possano 

identificare molteplici varietà di modelli per comprendere e per tratteggiare il processo 
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coinvolto nella gestione di questioni educative complesse da parte di un educatore. Per 

comodità, si può tener conto di due categorie fondamentali di modelli, a seconda che 

interpretino il processo più come un planning o più come un problem – solving. Nel 

primo caso, il percorso necessario per fronteggiare una determinata situazione – 

problema da parte dell’educatore è concepito più come la realizzazione di un planning, 

ovvero come attuazione – applicazione di una determinata sequenza d’azione che, per 

successive approssimazioni allo scopo, consente di perseguire la finalità prefissa
2
. 

Nel secondo caso, invece, il processo realizzato per gestire una determinata 

situazione è inteso più alla stregua di un problem – solving. Quanti prediligono 

quest’ultima interpretazione, muovono dalla constatazione che, nonostante il possesso 

di un buon livello di conoscenze e di abilità, ovvero di conoscenze procedurali 

consolidate, l'educatore s’imbatte talora in situazioni che non riesce a gestire 

efficacemente. Fronteggiare una situazione difficile, di fatto, implica la comprensione 

dei processi sottesi, la produzione e la realizzazione di strategie e di piani d’intervento 

utili, alla stessa stregua di qualsiasi problem - solving. Tuttavia, se si considera che il 

problem solving comprende una fase di comprensione, una di produzione creativa di 

soluzioni possibili, una di realizzazione di qualcuna delle risoluzioni escogitate, una di 

valutazione complessiva, il planning può anche essere concepito come uno dei suoi 

momenti, ovvero quello dell’attuazione della fase di pensiero convergente. 

Il processo formativo - didattico volto a promuovere la competenza e la qualità 

nella gestione di situazioni educative difficili, analogamente, può essere concepito come 

sviluppo dei processi legati allo shaping, come realizzazione ingegneristica - 

tecnologica di una sequenza di azione, di un algoritmo comprendente attività e 

operazioni, di una procedura che sottende puntigliose task analysis. In alternativa, lo 

sviluppo della competenza può essere inteso come promozione dei processi tipici 

dell’apprendimento per scoperta, della ricerca attiva e produttiva d’informazioni, di 

                                                        
2 Gli studi concernenti l’analisi e lo sviluppo della competenza risalgono agli anni sessanta del secolo scorso. In 

particolare, secondo R. Tyler (1949), uno dei maggiori fautori, nella costruzione del curricolo formativo – didattico 

volto a promuovere la competenza, occorre riferirisi a quattro punti fondamentali: la definizione chiara degli obiettivi 

da raggiungere; la selezione delle esperienze formative pregnanti per conseguire tali obiettivi; l’organizzazione 

sequenziale delle esperienze formative scelte; la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

L’orientamento che deriva da tali studi, rappresentato da studiosi come Benjamin S. Bloom, Leslie J. Briggs, Robert 

M. Gagnè, Robert F. Mager, è di tipo tecnologico, ingegneristico, procedurale, algoritmico. Il termine “competenza”, 

secondo tale orientamento, è usato alla stregua di comportamento o di performance in determinati ambiti e sotto 

precise condizioni. L’interesse per la definizione analitica e sequenziale delle competenze, attraverso metodi come la  

task analysis, diventa dominante. Dal punto di vista teorico, l’accezione di apprendimento sottesa è di derivazione 

associazionista – comportamentista (Pellerey 2004).  
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soluzioni, di risposte non date o non direttamente evidenti
3
. Seguendo Bruner (1957, 

41ss), che ha fornito dei contributi notevoli al riguardo, il proposito è che il soggetto 

impari ad andare oltre le informazioni disponibili, fronteggiando problemi e nuove 

situazioni – problema, per scoprire autonomamente conoscenze e soluzioni. Lo sviluppo 

della competenza, in tal senso, scaturirebbe dalla realizzazione continua e incessante di 

processi di ricerca caratterizzati da tentativi per prove e riprove attive e produttive, dalla 

scoperta creativa d’informazioni non date, dall’individuazione di opzioni e di soluzioni 

nuove, fronteggiando situazioni - problema pregnanti, significative, rappresentative, 

concrete. 

Counseling e case study rappresentano delle metodologie coerenti con tale 

accezionedi apprendimento e di sviluppo della competenza. Il case study,nella ricerca 

qualitativa, inizia dalla focalizzazione dell’attenzione su qualche situazione esemplare, 

anche se non risulta rappresentativa dell’intera popolazione statistica di riferimento. È 

fondamentale, comunque,che essa consenta di promuovere la partecipazione 

consapevole degli attori coinvolti e di situare l’apprendimento in una molteplicità di 

contesti concreti (Stenhouse 1979). Il ricorso al case study, che spinge ad andare a 

fondo nell’esplorazione dei processi che accompagnano determinati fenomeni, dovrebbe 

consentire di promuovere la comprensione, il superamento delle resistenze e la ricerca 

flessibile di opzioni di intervento mirate. 

Un’altra metodologia valida per consentire agli educatori di guadagnare livelli di 

comprensione utili per escogitare opzioni di intervento appropriate, dinanzi alle 

situazioni educative complesse, è quella del counseling educativo (Amenta 1999). Al 

riguardo, il punto di partenza ècostituito, ancora una volta, dall’esame di situazioni con 

cui tipicamente i docenti si trovano a dover fare i conti. 

Dalle riflessioni finora offerte consegue che, durante un percorso formativo, 

risulta fondamentale che i destinatari abbiano la possibilità di ragionare e di confrontarsi 

su questioni educative concrete. Inoltre, se da una parte questo consente di accrescere il 

livello di motivazione e di coinvolgimento, dall’altra aiuta a prevenire il rischio che la 

formazione si fermi a un livello meramente teorico o astratto. 

                                                        
3 Si tratta di una tipologia di accezioni dell’apprendimento che affondano le radici in taluni movimenti di pensiero 

come l’attivismo pedagogico (John Dewey), l’epistemologia evoluzionistica (Donald Campbell, Karl Popper) e in 

alcuni modelli che prediligono metodologie educative non direttive (ad esempio quella di Carl Rogers). 
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Il caso oggetto di studio, pertanto, può essere usato per essere adeguatamente 

"problematizzato", in modo da poter promuovere prontamente un'azione di riflessione, 

di approfondimento e di ricerca diventando, così, un momento pregnante per la 

formazione degli insegnanti
4
. 

Nella preparazione degli esercizi e delle schede di lavoro è importanteprediligere 

la modalità induttiva. In particolare, attraverso le esercitazioni, le questioni e le schede 

di lavoro, i destinatari vengono invitati a riflettere, ad ascoltarsi, a riscoprire le loro 

risorse. Vengono via via seguiti, attraverso un processo di apprendimento per scoperta 

guidata e per diretta implicazione, a guadagnare livelli di comprensione sempre più 

profondi per escogitare nuove opzioni di intervento. 

 

L’utilizzo dei gruppi di counseling per la costruzione deipercorsiformativi 

Di seguito ci si propone di illustrare come, partendo da una determinata situazione 

problematica proposta dai docentinell’ambito dei gruppi di counseling educativo,si 

possa imbastire un iter formativo corredato da esercizi e da attività per 

l’approfondimento e per la riflessione personale, volto a consentire ai destinatari di 

imparare a gestire al meglio le situazioni – problema. Si chiuderàaccennando all’iter che 

si può seguire per la validazione di tali programmi e per la valutazione dei risultati 

ottenuti. 

La fase di costruzione delle azioni formative, nella fattispecie dei percorsi semi – 

strutturati e la validazione delle stesse, verrà realizzata nel corso del primo anno della 

ricerca. Concretamente,verranno avviati due gruppi di counseling educativo,ciascuno 

costituito da dieci insegnanti di scuola primaria. I gruppi verranno seguiti secondo il 

modello di counseling educativo analitico transazionale (Amenta 1999).Diversamente 

da quanto solitamente previsto, tuttavia,ciascun gruppo di counseling verrà utilizzato 

per la costruzione dei percorsi formativi,registrando e riciclando quanto via via 

emergerà durante il lavoro che, partendo da una data situazione proposta dai docenti, 

evolverà fino alla individuazione di interventi mirati per gestirla. 

                                                        
4 Stenhouse (1985), com’è noto, individua quattro diverse tipologie di studio di caso: etnografico (studio di un 

singolo caso attraverso l'osservazione partecipata); valutativo (che si propone di fornire informazioni utili per 

giudicare validità ed efficacia di determinati programmi di intervento); educativo (che si prefigge di documentare 

sistematicamente gli esiti dell'azione educativa); inscritto nella ricerca - azione (fondamentale per affinare l’azione 

dei practitioners coinvolti nella ricerca). Si può dire che il case study da noi utilizzato si colloca tra le ultime due 

categorie. 
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Concretamente, verranno costruiti dei programmiformativi analoghi a quello di 

seguito esemplificato, elaborato nell’ambito della ricerca in precedenza citatae che 

risulta già validato. 

 

Scelta e descrizione della situazione – problema 

Rilevata l’importanza di lavorare con situazioni concrete, il primo problema nella 

costruzione dei percorsi formativi, riguarda come sceglierle o, eventualmente, come 

costruirle. Le situazioni educative complesse appartengono, ribadiamo, alla categoria 

dei problemi reali e non di quelli che si possono risolvere applicando delle “ricette”, 

delle “formule” o dei planning dall’esito garantito. Pertanto, fanno appello alle capacità 

superiori tipiche del problem solving e dell’apprendimento per scoperta: induzione, 

deduzione e induzione e deduzione in modo alterno (Calonghi – Coggi 1993). 

Ora, sebbene le situazioni si possano costruire, la nostra proposta è di utilizzare 

quelle più rappresentative emerse nei gruppi di counseling educativo, che verranno 

avviati nella prima fase della ricerca. Ovviamente,nelle descrizioni che saranno incluse 

nei percorsi formativi, verranno di volta in volta omessi e/o modificati i dati sensibili 

per garantire la privacy dei protagonisti (ad esempio, i nomi, il luogo, ladenominazione 

delle istituzioni scolastichedi appartenenza). Senza alterarle, quindi, le situazioni 

emersee proposte nei gruppi di lavoro,si possono trascrivere perché costituiscano la 

base delle azioni formative da proporre agli apprendenti,nella fase successiva della 

ricerca. 

I casi selezionati per la formazione non possono essere proposti in maniera 

sbrigativa, offrendo qualche descrizione sommaria perrichiedere, poi, la produzione di 

opzioni di intervento efficaci. Al contrario, ciascuna situazione prescelta, che costituisce 

il punto di partenza per la costruzione dei percorsi formativi opportunamente corredati 

da esercizi e da schede di riflessione, va adeguata agli scopi prefissi e alle peculiarità 

dei destinatari.  

Riteniamo utile riportare, a mo’ d’esempio, una scheda concernente la descrizione 

di un casoe il percorso formativo conseguente, elaborato nell’ambito della ricerca in 

precedenza menzionata.  
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Un’occasione educativa sprecata 

 

Giuseppe, collaboratore scolastico presso un istituto comprensivo,informa il 

docente della terza classe della scuola primaria, che qualche alunno ha intasato 

con della carta igienica lo scarico di uno dei lavandini. Interrotta l’attività 

didattica, la maestra avvia l’indagine e promette tutta una serie di conseguenze, 

fintanto che non si scoprirà l’autore di tale condotta: non si potranno fare le 

feste a scuola, non si farà la recita di Natale, non si potranno fare le gite. 

L’intervento attuato dal docente, tuttavia, risulta vano. La maestra, pertanto, 

comunica ai bambini che, se le diranno chi è stato, “non ci sarà alcuna 

conseguenza”.  

A tal punto, Giorgio, un ragazzino di otto anni, timidamente chiede: “Maestra, 

non lo dirai a nessuno?”. La maestra risponde: “No! Assolutamente no!”. 

Riprende il bambino: “Neanche ai genitori?”. “Vi do la mia parola!”, assicura 

la maestra, “La cosa rimarrà tra noi: sarà come se non fosse mai accaduta”. 

Giorgio, ribatte: “Sai, maestra, forse sono stato io?”. “Che vuol dire forse?”, 

chiede la maestra. “Si maestra, sono stato io!”.  

L’insegnante, quindi, invita il bambino a uscire dall’aula per riprenderlo 

duramente: “Queste cose sono inaudite!”, “Come sei potuto arrivare a questo 

punto?”, “Ma che ti salta in mente!”. 

Invita inoltre il bambino a venire, l’indomani, accompagnato dai genitori e gli 

scrive la nota sul diario. 

Con le lacrime e singhiozzando,Giorgio promette che non lo farà più.  

La maestra torna in classe e, “per educare tutti che certe cose non si fanno”, 

invita Giorgio a riferire ai compagni che è stato lui a occludere il lavabo, a 

chiedere scusa e a promettere che non lo farà più. 

L’insegnante si dichiara soddisfatta e la questione sembrerebbe chiusa. 

 

Una volta scelta una determinata situazione va specificatose s’intende incentrarsi 

sul problema del docente, su quello dell’allievo, su quello dei genitori o di altri 

eventualmente coinvolti.  

È opportunoevidenziare che, lo scopo delle schede e degli esercizi che verranno 

costruiti e proposti, non è di risolvere i casi specifici, bensì di promuovere la 

competenzadei docenti. Pertanto, al fine di stimolare proficuamente i processi cognitivi 

coinvolti nel problem solving e, in particolare, comprensione, pensiero divergente, 

pensiero convergente e senso critico, occorre trovare un equilibrio, nella descrizione del 

caso, tra concretezza, ricchezza e carenza di dettagli. Al fine di stimolare il pensiero 

divergente, difatti, può risultare perfino utile non abbondare nel fornire informazioni 

dettagliate. 
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Gliaspetti essenzialiche caratterizzano una determinata situazione 

Una volta costruita e proposta la descrizione di un caso, il passo successivo 

consiste nel preparare uno o più esercizi volti a invitare ciascun destinatario a 

individuare e a sintetizzare gli elementi essenziali che lo contrassegnano. 

Concretamente, si possono predisporre schede del tipo seguente. 

 

Esercizio 1 - Quali elementi caratterizzano la situazione? 

 

Tenendo conto della situazione tratteggiata, provi a sintetizzare quelli che, a 

suo parere, rappresentano gli elementi sostanziali. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

L’esame degli interventi attuati da parte dell’educatore 

Preso atto degli elementi essenziali che contraddistinguono una situazione - 

problema e ipotizzato di rivolgere l’attenzione sull’intervento del docente rispetto 

all’allievo, è fondamentale predisporre delle schede di lavoro che possono comprendere 

domande del tipo seguente: a) cosa è stato fatto da parte dell’insegnante?, b) cosa ha 

funzionato?, c) cosa non ha funzionato?, d) cosa si potrebbe fare di diverso?. 

 

Esercizio 2 - Esame degli interventi attuati per gestire la situazione 

 

È utile riflettere sul modo, che non risulta raro in classe, in cui la maestra ha 

gestito il caso descritto.  

 

a) Partendo dagli elementi noti, provi a focalizzare la sua attenzione sugli 

interventi scelti dall’insegnante per gestirla. In particolare, provi a individuare 

e a elencare gli interventi realizzati dalla maestra. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Questa fase si può chiudere, se si ritiene utile, con la proposta di ulteriori spunti 

per la riflessione e per l’approfondimento. In particolare, si possono costruire esercizi 

del tipo seguente. 
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Esercizio 3 - Stimoli e spunti per la riflessione 

 

Evidenziati alcuni elementi basilari che contraddistinguono il caso considerato 

e gli interventi realizzati per gestirlo, provi a rispondere alle domande di 

seguito proposte. 

 

a) Come mai la maestra ricorre alla punizione? Quali esiti vorrebbe produrre? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

b) Provi a identificare gli obiettivi che la maestra della situazione delineata 

intende perseguire. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

c) Come giudica la condotta dell’insegnante che,inizialmente promette che non 

ci saranno conseguenze se si farà avanti l’autore del gesto e, poi, si comporti in 

modo diverso? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

d) Come immagina che i bambini vivano il raggiro perpetrato dalla maestra, 

cioè il fatto che prometta una cosa e, dopo che Giorgio si è fatto avanti per dire 

di essere stato lui, farne un’altra? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

e) Tenendo conto degli esiti realizzati provi a stabilire cosa, secondo lei, 

funziona, ha senso e cosa, invece, non funziona, risulta inutile, paradossale, 

dannoso. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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f) Quando gli educatori tendono a ricorrere ai raggiri e alle punizioni per 

“educare”? Quali intenzioni si possono identificare? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

g) Se, da una parte, le intenzioni del docente possono risultare lecite, quali 

controindicazioni, dall’altra, si possono ipotizzare e quali esiti vengono, di 

fatto, prodotti? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

Ora, nell’ambito dei gruppi di counseling che verranno utilizzati per elaboraredei 

percorsiformativi del tipo tratteggiato,i destinatari, di solito, producono numerose 

considerazioni e riflessioni. Quelle rilevanti possono essere raccolte e utilizzate per 

costruire ulteriori schede di approfondimento. Ad esempio, sulla base degli incontri con 

gli allievi dei corsi di laurea dell’Università di Enna Kore, di cui ci si è avvalsi nella 

precedente ricerca, è stato possibile recuperare alcune considerazioni del tipo riportato 

nella scheda seguente.    

 

Esercizio 4 - Schede di approfondimento 

 

Di seguito, vengono riportate alcune considerazioni prodotte da alcuni studenti 

che intendevano prepararsi per diventare educatori. Provi ad analizzarle e a 

esprimere cosa ne pensa, quanto si ritiene d’accordo o in disaccordo e per quali 

ragioni. 

 

a) “Il raggiro”, effettivamente, costituisce un intervento improprio che rischia 

di minare la fiducia negli adulti significativi e nell’educatoreda parte dei 

bambini. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

b) Il rimprovero duro dell’insegnante, di fatto è un intervento autoritario e 

moralistico. 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

c) Forse, tra lo stile del docente e la sua esperienza pregressa come educando,ci 

potrebbe esserequalche relazione. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

d) Essere obbligati a “confessare” e a dichiarare a tutti di essere l’autore di una 

malefatta, è umiliante per un educando. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

e) L’intervento attuato dal docente è banale,poiché s’incentra unicamente sul 

comportamento esterno dell’allievo e ignora i sentimenti e bisogni veri del 

ragazzo. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

La comprensione, tra livello sociale e livello psicologico 

Il modello di counseling educativoassunto come quadro di riferimento, si propone 

di promuovela capacità di “leggere” le situazioni problema in termini di bisogni sottesi, 

ovvero secondo un duplice livello.Il presupposto è che, nel momento in cui un educando 

non riesce a soddisfare i bisogni attraverso le vie ordinarie, è facile che ricorra a una 

serie di percorsi, per così dire, straordinari (Amenta 2004). Ne consegue che, dietro i 

comportamenti – problema,sono presenti dei bisogni che l’educatore è tenuto ad 

accertare. Questi ultimi implicano, comunque, una loro legittimità, mentre la modalità 

in cui vengono espressi, può risultare più o meno funzionale e produrre esiti utili o 

paradossali.  
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I docenti e gli allievi che si preparano a svolgere professioni educative, vanno 

formati perché imparino a effettuaredelle letture secondo il doppio livello,dinanzi alle 

situazioni complesse: superficiale e “nascosto”, sociale e psicologico. Ad esempio, 

dinanzi ad un allievo che ostenta in classe degli occhiali da sole, nonostante il docente 

gli abbia intimato di metterli via, che tipo di letture si possono fare? Il livello 

superficiale può riguardare l’ostentazione fuori luogo di un comportamento non 

approvato in classe. A livello profondo, invece, si può individuare il bisogno di esser 

riconosciuti.  

L’educatore in grado di cogliere la valenza “nascosta” del comportamento di un 

allievo, può far qualcosa di diverso, anziché persistere nella realizzazione d’interventi 

improduttivi. In questa fase, pertanto, l’obiettivo è di consentire, agli educatori e ai 

futuri educatori, di affrancarsidall'analfabetismo tipico di chi s’incentra sul livello 

esterno del disagio, per imparare a decodificare quello“nascosto”.  

Concretamente, si possono proporredelle attività del tipo di seguito riportato. 

 

Esercizio 5 -L’identificazione deisentimenti e dei bisogni “nascosti” 

 

Uno degli aspetti essenziali presenti nella situazione considerata, è dato dalla 

condotta del bambino che intasa il lavello e sceglie di fare questo di nascosto, 

in maniera sotterranea. 

Tenendo contodi questo elemento, provi a individuare i sentimenti e i bisogni 

reali e psicologici, evidenti e nascosti, che si possono ipotizzare al di là della 

sua condotta. Se può aiutarla, provi a rispondere ad alcune questioni di seguito 

proposte. 

 

a) Che cosa sottende, secondo lei, la condotta del ragazzo? Cosa la motiva? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

b) Quali sentimenti evidenti e nascosti si possono immaginare, dietro il suo 

comportamento pesantemente criticabile? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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c) Alcuni suoi colleghi, cui è stata proposta la questione di cui al punto 

a),hanno supposto la presenza dei seguenti bisogni del ragazzo: farla pagare a 

qualcuno, vendicarsi in modo sotterraneo.Provi, al riguardo, a 

continuarel’elenco dei bisogni sotterranei ipotizzabili. 

 

 

farla pagare a qualcuno 

……………………………………………………………………. 

vendicarsi di nascosto 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

d) La questione di cui al punto b) è stata posta a un gruppo di docenti che 

hanno supposto la presenza della rabbia, come sentimento “nascosto”, espresso 

in modo ambivalente. 

Provi, al riguardo, a continuare la lista dei sentimenti secondo lei ipotizzabili, 

distinguendo quelli evidenti e quelli sotterranei. 

 

- Sentimenti evidenti 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

- Sentimenti “nascosti” 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

Ora, poiché non è automatico superare l’analfabetismo educativo,tipico di chi 

s’incentra sul livello superficiale delle situazioni – problema, può risultare utile 

proporre altri esercizi ed altre schede del tipo seguente. 

 

Esercizio 6 - Il comportamento ambivalente 

 

a) Il ravvedimento di Giorgio e l’atteggiamento moralistico della maestra 
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La maestra di Giorgio ha assunto un ruolo ispettivo, inquisitorio, avviando 

degli interventi volti a scoprire l’autore del gesto inaudito per farlo pentire e 

confessare. La logica sottesa è di tipo moralistico e s’incentrasul 

comportamento esterno - osservabile, aspettandosi il ravvedimento e la 

promessa di non farlo più. Provi a riflettere e a scrivere cosa ne pensa, 

individuando vantaggi e costi. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

b) Èdiffuso il rischio, dinanzi al disagio, di interpretare il comportamento che 

lo manifesta quasi come una sorta di dispetto, da parte dell’educando poco 

giudizioso e immaturo,come una specie tendenza a deviare, a non rispettare le 

norme, a comportarsi male. 

Cosa ne pensa? Ritiene che tali affermazioni risultino valide, nel caso della 

maestra che interagisce con Giorgio? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

La produzione – ideazione di nuove opzioni di intervento  

Se gli esercizi e le schede proposte nelle fasi precedenti sono andati a buon fine,i 

destinatari dovrebbero, gradualmente, maturare una mentalità che li facilita nella lettura 

e nella produzione di nuove opzioni di intervento efficaci. 

Di fatto, il docente che tende a prediligere interventi comuni e improduttivi, per 

gestire le situazioni complesse, rischia di attivare dinamiche automatiche, ripetitive, 

distruttive. Inoltre, talora realizza una specie di blocco di opzioni, che culmina nella 

convinzione che certi casi sono irrisolvibili, senza speranza e non rimane altro da fare 

che liberarsene. 

Un modo per ampliare il ventaglio di possibilità, al contrario, è di accertare il 

livello “nascosto”delle situazioni – problema e di fondare su esso la ricerca e la 

produzione di nuove opzioni.  

Al riguardo, può tornare utile costruire e adattare esercizi del tipo seguente. 
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Esercizio 7 - Cosa si può fare di diverso? 

 

Va evidenziato che il bisogno presente, al di là della condotta disdicevole di un 

educando, è legittimo, mentre il comportamento che lo segnala può risultare 

ambiguo, ambivalente, disfunzionale.Perciò, è facile che egli venga ripreso, 

punito, emarginato ed ottenga esiti paradossali. 

 

a) Pertanto, cosa potrebbe fare l’insegnante di diverso?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

b) Che tipo d’intervento potrebbe escogitare per rispondere ai sentimenti e ai 

bisogni“nascosti” del ragazzo?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

Esercizio 8 -Scheda per la riflessione e per l’approfondimento 

 

Giorgio, attraverso il suo agire,dimostra di non potersi permettere di sentire, di 

vivere e di usare francamente la sua rabbia. Probabilmente, è stato educato a 

non sentire, a nascondere e a non usare questo sentimento. Il rischio è che 

l’intervento del docente si riveli paradossale, nel senso che inviti Giorgio a 

continuare a escludere questo sentimento dal repertorio della competenza 

affettiva. 

Il clima ispettivo creato in classe, non consente di perseguire alcun obiettivo 

educativo, nella direzione dell’alfabetizzazione affettiva. Rischia di rivelarsi 

antieducativo e di promuovere ulteriormente l’analfabetismo: facilmente il 

bambino può confermare la convinzione che non vada vivere e sentire la 

rabbia. 

Piuttosto di attivarsi per cercare il “colpevole”, l’insegnante potrebbe 

domandarsi cosa possa fare per consentire a Giorgio, ed eventualmente anche 

agli altri compagni, di riappropriarsi del permesso di vivere un’affettività “a 

colori”, secondo tutta la gamma, senza escludere alcun sentimento: è 

fondamentale, dal punto di vista educativo, che insegni ai bambini che va bene 

sentire e vivere la rabbia,evitando percorsi sotterranei per manifestarla che, al 

contrario, non consentono di realizzare alcun diritto. 

Concretamente, potrebbe aiutare Giorgio a identificare cosa sente quando 

intasa il lavandino. Può,in seguito, invitarlo a individuare alternative 

costruttiveper usare quel che vive e quel che sente: ad esempio 

verbalizzareointervenire sulla situazione per cambiarla. 
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L’insegnante può, inoltre, intervenire sull’intera classe e, avvalendosi dei 

manuali disponibili, può avviare dei percorsi formativi volti a promuovere 

l’alfabetizzazione affettiva in tutti i bambini. Le opzioni al riguardo sono 

molteplici. A mo’ d’esempio illustriamo due possibili interventi del docente, 

tratte dal volume Gestire il disagio a scuola (Amenta 2004).  

In particolare, il docente potrebbe proporre un esercizio in cui i bambini 

vengono invitati a sedere in coppie e a rispondere a turno alla seguente 

questione: subisco un torto da qualcuno; cosa sento, cosa penso, cosa faccio? 

cosa posso fare di diverso? In una seconda fase può chiedere ai bambini quali 

opzioni hanno prodotto e aiutarli ad identificare i sentimenti tipicamente 

emersi. Facendo tesoro delle possibilità individuate dai compagni, ciascun 

bambino potrà riappropriarsi delle alternative non considerate, escluse, 

svalutate. 

L’intervento indicato implica un livello prevalentemente cognitivo. Il docente, 

però, può spingersi oltre e proporre, ad esempio, una recita in cui i bambini che 

hanno difficoltà con un determinato sentimento,possono essere invitati ad 

assumere ruoli appartenenti a personaggi che si danno proprio il permesso di 

sentire, usare, vivere quel vissuto.  

Durante una delle nostre esperienze abbiamo proposto ai bambini di scegliere 

un animale con cui s’identificavano illustrando per quali tratti. In un secondo 

momento, i bambini sono stati suddivisi in piccoli gruppi e invitati a mettere in 

scena un mimo in cui, però, ciascuno esprimesse la polarità opposta rispetto a 

quella che riteneva che gli appartenesse. In particolare, se un bambino aveva 

scelto il leone, ritenendo che gli somigliasse per l’aggressività, veniva invitato 

a simulare la polarità opposta: nella recitazione diventava un leone dolce e 

gentile. 

Al riparo di un personaggio o di un ruolo i bambini sono facilitati nel restituirsi 

il permesso di sentire e usare i sentimenti negati e questo costituisce una delle 

premesse fondamentali per lo sviluppo della competenza affettiva (Montuschi 

1993). 

 

a) Tenendo conto delle riflessioni proposte, provi a esprimere cosa ne pensa. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

b) Sulla base di quanto finora offerto, provi a descrivere cosa può fare in 

classe. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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La validazione dei percorsi formativipredisposti 

Ciascun percorso formativo del tipo finora riportato, una volta imbastito, va 

debitamente adattato e validato, sulla base di ripetute somministrazioni a gruppi di 

docenti con caratteristiche equivalenti a quelle dei destinatari. Pertanto, dopo la Fase 1, 

attraverso i gruppi di counseling educativo vengono elaborate le azioni formative, le 

schede predisposte vanno somministrate a nuovi gruppi di docenti per la validazione 

(Fase 2). Di volta in volta, sarà necessario valutare il grado di difficoltà concernente gli 

esercizi elaborati, verificare se la descrizione di ciascuna situazione risulti efficace e 

non dia adito a fraintendimenti, se le consegne e le questioni comprese in ciascuna 

scheda di lavoro risultino chiare. È fondamentale, inoltre, verificare i tempi previsti e la 

durate prefissa per ciascun momento, esercizio, attività, nonché l’efficacia di ciascuno 

di essi. 

Pertanto, durante la fase di validazione, si possono via via annotare dubbi, 

perplessità, fraintendimenti emersi, per tenerne debitamente conto nella fase di 

revisione di ciascun momento del percorso formativo. 

 

destinatari che verranno coinvolti nella ricerca 

a) Destinatari dei gruppi di counseling educativo(Fase 1) 

Per la scelta delle situazioni e per la conseguente elaborazione delle azioni 

formative, verranno costituiti due gruppi di counseling. Ciascun gruppo, 

compostodidieci docenti di scuola primaria, s’incontrerà con cadenza quindicinale, 

durante l’anno accademico 2013 - 14. Ciascun incontro avrà la durata di due ore.Il 

numero complessivo d’incontri, per ciascun gruppo, sarà pari a dodici. 

b) Destinatari coinvolti nella validazione dei programmi predisposti(Fase 2) 

La validazione dei percorsi costruiti riciclando quanto emerso e quanto realizzato 

all’interno dei due gruppi di counseling educativo, verrà fatta utilizzando due nuovi 

gruppi di dieci docenti ciascuno, appartenenti alla scuola primaria, durante la seconda 

parte dell’anno accademico 2013 - 14. 

c) Destinatari cui verranno somministratele azioni formative (Fase 3) 

La somministrazione delle azioni formative, che si realizzerà in modalità 

blendednel corso del secondo anno, ovvero a partire dall’anno accademico 2014 – 15, 

vedrà coinvolti due gruppi di docenti di scuola primaria. Ciascun gruppo sarà composto 
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da dieci docenti. 

È prevista una fase di formazione iniziale, della durate di venti ore, riguardante i 

principi essenziali del modello integrativo per gestire e per fronteggiare il disagio e le 

situazioni educative complesse (Amenta 2004) e una fase di formazione online 

erogando, per mezzo della piattaforma e – learning dedicata, i percorsi formativi 

elaborati e validati nelle fasi precedenti. Questa fase comprende un incontro di due ore 

settimanali e una durata complessiva di venti incontri distribuiti durante l’anno 2014 – 

15. 

 

Risultati attesi 

A seguito della somministrazione delle azioni formative, ci si aspetta che i 

destinatari conseguano una serie di competenze che possano consentire loro di gestire al 

meglio le questioni educative complesse. In particolare, ci si attende che i docenti 

saranno in grado di: 

- identificare le forme comuni di disagio scolastico;  

- riconoscere i segni del disagio “nascosto” o “sommerso”, oltre a quelloevidente, 

eclatante, palese;  

- ridurre significativamente la numerosità d’interventi improduttivi utilizzati per 

gestire le situazioni difficili; 

- diminuire la frequenza d’interventi automatici, ripetitivi e riduttivi, per 

fronteggiare le situazioni problematiche; 

- ridurre in maniera rilevante la numerosità d’interventi moralistici e/o fondati 

unicamente sul livello superficiale – esterno del disagio e della condotta dell’educando; 

- “leggere” le situazioni educative complesse in termini di bisogni sottesi, ovvero 

imparando a identificare le esigenze presenti al di là dei comportamenti problema; 

- accrescere la numerosità di strategie pedagogico-didattiche fondate sul livello 

nascosto del comportamento dell’allievo, ovvero basate sui bisogni, sul livello 

psicologico. 

- escogitare opzioni di intervento efficaci per risolvere situazioni di blocco di 

opzioni dinanzi alle situazioni - problema. 
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La valutazione dei risultati  

Al riguardo, ci si propone di analizzare: il livello di consapevolezza delle 

dinamiche coinvolte, la capacità di individuare i bisogni evidenti e nascosti degli 

educandi coinvolti in situazioni difficili, la qualità degli interventi realizzati. 

La valutazione dei risultati conseguiti riguarderà, ovviamente,diverse fasi della 

ricerca.In particolare, si effettuerà la valutazione degli esiti conseguiti attraverso i 

gruppi di counseling educativo (Fase 1)e diquelli ottenuti in seguito alla 

somministrazionein modalità blended, nella Fase 3 della ricerca, delle azioni 

formativeelaborate e validate (Fase 2).La valutazione si avvarrà di diverse tipologie di 

strumenti, che di seguito verranno brevemente illustrati. 

 

Le schede d’osservazione sistematica 

L’elenco degli esiti attesi,elencati nel precedente paragrafo, adeguatamente 

articolato, costituirà la base per la costruzione degli strumenti di valutazione che 

verranno utilizzati in vari momenti della ricerca.In particolare, al fine di valutare se e in 

che misura saranno raggiunti gli esiti supposti, verrannocostruiti i seguenti strumenti: a) 

una scheda di auto - valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissi, 

che sarà compilataa cura dei singoli docentinella fase di avvio e a conclusione dei 

gruppi di counseling educativo (Fase 1), prima dell’inizio della Fase 3,dopo il 33%, 

dopo il 66%e alla fine della realizzazione delle azioni formative previste; b) una scheda 

di osservazione che verrà utilizzata, in classe, da osservatori esterni, durante l’attività 

didattica dei docenti, prima e dopo la realizzazione delle azioni formative previste nella 

Fase 3. 

In particolare, sulla base dell’elenco di esiti prefissi, verrà costruita una griglia di 

auto - osservazione, comprendente gli obiettivi e icorrispondenti criteri, ovvero le 

descrizioni dettagliate espresse in termini di comportamenti osservabili, misurabili e 

raggiungibili. Ciascun criterio verrà, inoltre, opportunamente dotato di una scalaper 

facilitare la valutazione e l’autovalutazione. La griglia così predisposta, verrà 

somministrata ai docenti di ciascun gruppo cui verrannoofferte le singole azioni 

formative, per valutare il livello di competenza raggiunto in merito alla gestione delle 

situazioni educative complesse.  
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Alla stessa stregua, verrà costruita una scheda di osservazione, che tiene conto dei 

medesimi obiettivi, che verrà utilizzata da osservatori esterni, opportunamente 

addestrati, i quali si recheranno in classe per effettuare delle rilevazioni in quattro 

momentiprecisidella Fase 3 della ricerca: prima dell’inizio dell’intervento formativo, 

dopo il 33% di ore previste per l’intervento formativo; dopo 66% di ore previste; dopo 

la fine dell’intervento. 

Mentre la scheda di auto - valutazione potrà essere somministrata a tutti i docenti 

destinatari dell’azione formativa e che verranno coinvolti nella ricerca, difficilmente si 

potranno fare le osservazioni in tutte le classi in cui insegnano i docenti coinvolti nella 

ricerca e nei quattro momenti previsti. Pertanto, si prevede di realizzare tali osservazioni 

in dieci classi in cui lavorano dieci docenti,tra quelli coinvolti nella ricerca. 

 

L’intervista ai docenti 

Ciascun insegnante destinatario della formazione prevista nella Fase 3 della 

ricerca, verrà intervistato alla fine dell’intervento, sul cambiamentorealizzato nella 

pratica didattica. 

L’intervista comprenderà quindici domande aperte. L’obiettivo è di verificare 

l’entità e la qualità dei cambiamenti registrati dall’insegnante nel rapporto con gli 

allievi.  

L’intervista costituirà un’occasione utile per consentire ai docenti di 

riflettere,ancora una volta,sulla loro esperienza. Servirà al ricercatore, inoltre, per 

raccogliere ulteriori informazionidifficilmente rilevabili soltanto attraverso le schede di 

auto – valutazione e di osservazione sistematica. 
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