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Resumo 

O presente relatório, intitulado de “A aula – Reflexão em torno do 

sistema ecológico da aula”, emerge no seguimento do estágio realizado na 

Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, no âmbito do Mestrado 

em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário. É principiado pelo meu percurso, pela minha experiência e pela 

minha prática em contexto de estágio, que este relatório reporta a sua estrutura 

e organização, procurando investigar e refletir sobre a temática da aula. Assim 

sendo, o primeiro capítulo aborda o meu percurso de estágio. O segundo 

capítulo investiga, em paralelo com a minha experiência de estágio, “o que é 

uma aula?”, aprofundando o sistema ecológico, o qual a insere em três 

contextos distintos, aqui desenvolvidos, respetivamente, o macrocontexto que 

designa o contexto lato da sociedade, o mesocontexto enquanto contexto 

representado pela escola e, por último, o microcontexto onde situo a própria 

aula. E o terceiro capítulo reflete sobre “o que pode ser uma aula?” através da 

minha prática no desenvolvimento das minhas aulas, que tiveram como tema 

principal “A metamorfose”. Este relatório vem, através das minhas reflexões, 

enaltecer a importância desta experiência para a perceção e construção 

gradual daquilo que é uma profissionalização na docência.   

Palavras-chave: aula, sistema ecológico, sociedade, escola, processo de 

ensino e aprendizagem, aluno, professor.  

Abstract 

The present report, entitled “The class - Reflection around the ecological 

system of the class”, emerges following the internship held at the Dr. Joaquim 

Gomes Ferreira Alves Secondary School, within the scope of the Master in 

Visual Arts Teaching in the 3rd Teaching Cycle of Primary and Secondary 

Education. It is guided by my path, my experience and my practice in the 

context of internship, that this report reports its structure and organization, 

seeking to investigate and reflect on the theme of the class. Therefore, the first 

chapter covers my internship path. The second chapter investigates, in parallel 

with my internship experience, “what is a class?”, deepening the ecological 
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system, which inserts it in three different contexts, developed here, respectively, 

the macrocontext that designates the broad context of society, the mesocontext 

as a context represented by the school and, finally, the microcontext where I 

place the class itself. The third chapter reflects on "what can a class be?" 

through my practice in the development of my classes, whose main theme was 

“Metamorphosis”. This report comes, through my reflections, highlight the 

importance of this experience for the perception and gradual construction of 

what professionalization in teaching is. 

Keywords: class, ecological system, society, school, teaching and learning 

process, student, teacher. 

Résumé  

Le présent rapport, intitulé «La classe - Réflexion autour du système écologique 

de la classe», émerge suite au stage effectué au Lycée Dr. Joaquim Gomes 

Ferreira Alves, dans le cadre du Master en Enseignement des Arts Visuels du 

3ème Cycle d'Enseignement de base et Enseignement secondaire. C'est grâce 

à mon parcours, mon expérience et ma pratique dans le cadre d'un stage, que 

ce rapport rend compte de sa structure et de son organisation, cherchant à 

enquêter et à réfléchir sur le thème de la classe. Par conséquent, le premier 

chapitre traite de mon parcours de stage. Le deuxième chapitre étudie, 

parallèlement à mon expérience de stage, «qu'est-ce que c’est une classe?», 

Approfondir le système écologique, qui l’insère dans trois contextes différents, 

développés ici, respectivement, le macrocontexte qui désigne le contexte 

général de la société, le mesocontexte comme contexte représenté par l'école 

et enfin le microcontexte où je place la classe elle-même. Et le troisième 

chapitre se penche sur "que peut être une classe?" à travers de ma pratique 

dans le développement de mes cours, dont le thème principal était 

«Métamorphose». Ce rapport vient, à travers de mes réflexions, mettre en 

évidence l'importance de cette expérience pour la perception et la construction 

progressive de ce qu'est une professionnalisation de l'enseignement. 

Mots-clés: classe, système écologique, société, école, processus 

d'enseignement et d'apprentissage, élève, enseignant. 



4 
 

Agradecimentos 

 Agradecer é enaltecer a humanidade que vive dentro de nós num ato de 

reconhecimento e generosidade pelos outros e pela vida, e por essa razão, 

reservo este pequeno espaço para o fazer a todas as pessoas que me 

acompanharam ao longo de todo o meu percurso de estágio, e que de alguma 

forma o tornaram numa das melhores experiências da minha, ainda, curta vida.  

 Sendo assim, quero agradecer ao meu professor orientador, Henrique 

Vaz, por ter sido incansável em todo o acompanhamento no estágio, e fora 

dele, sendo um apoio fundamental ao desenvolvimento do relatório.   

Quero, igualmente, agradecer ao meu professor cooperante, Joaquim 

Pimenta, pela sua valiosa orientação e dedicação durante o estágio, 

mostrando-se sempre muito disponível para me ajudar e aconselhar. Nesta 

sequência, agradeço, também, aos outros professores que acompanhei e me 

receberam tão bem nas suas aulas, nomeadamente a professora Amélia 

Piedade, o professor Joaquim Pereira, o professor Luís Pedro Ribeiro e a 

professora Angelina Teodoro. 

Um obrigado muito especial a todos os alunos, das turmas que 

acompanhei, por terem transformado este estágio numa experiência 

verdadeiramente significativa e da qual levo muitas memórias. Agradeço 

sobretudo ao André, ao Rodrigo, ao Rafael, à Francisca, ao Guilherme, ao 

Henrique e ao Diogo do 7º ano; ao Afonso, à Dorina e ao João do 8º ano; a 

todos os alunos da «minha» turma do 11º ano, e ao Rafael, ao Eduardo, à Inês 

e ao resto da turma do 12º ano por terem sido simplesmente incríveis.  

Quero agradecer a todos os professores do MEAV por todas as 

aprendizagens que me proporcionaram, tornando-se estas essenciais para a 

minha reflexão e para o desenvolvimento do relatório.    

 Um outro obrigado muito especial a toda a minha família pelo apoio e 

conforto redobrado durante este período, e também para os meus amigos que 

procuraram transformar os dias de maior tensão em dias mais alegres.  

 Por último, um eterno obrigado ao meu grande avô. 



5 
 

Índice 

Introdução ....................................................................................................................... 6 

1. De aula em aula ......................................................................................................... 8 

2. O que é uma aula? .................................................................................................. 13 

2.1. A sociedade enquanto macrocontexto .......................................................... 13 

2.1.1. Relação entre a sociedade e a escola ................................................... 13 

2.1.2. Processos de socialização ....................................................................... 20 

2.1.3. A sociedade e o sujeito ............................................................................ 22 

2.1.4. Contextos de socialização ....................................................................... 26 

2.1.5. A escola enquanto contexto de socialização ........................................ 29 

2.2. A escola enquanto mesocontexto .................................................................. 34 

2.2.1. Da escola das certezas à escola das incertezas ................................. 34 

2.2.2. A cultura escolar e a reprodução social ................................................. 38 

2.2.3. A naturalização da instituição educativa e da organização escolar .. 44 

2.2.4. O tempo e o espaço escolares ............................................................... 50 

2.3. A aula enquanto microcontexto ...................................................................... 54 

2.3.1. A aula .......................................................................................................... 54 

2.3.2. O ofício do aluno........................................................................................ 61 

2.3.3. A relação com o saber .............................................................................. 67 

2.3.4. O papel dos professores .......................................................................... 70 

2.3.5. O professor, mestre ignorante ................................................................. 73 

2.3.6. A comunicação em sala de aula ............................................................. 79 

3. As aulas .................................................................................................................... 84 

3.1. Planificação, desenvolvimento das aulas e avaliação ............................... 85 

3.2. Autoavaliação .................................................................................................... 91 

Conclusão ..................................................................................................................... 94 

Bibliografia .................................................................................................................... 96 

Anexos ......................................................................................................................... 100 

 

 

 



6 
 

Introdução 

“Por exemplo, na aula de Português tivemos que descrever uma 

paisagem, uma paisagem que estava no nosso livro. Porquê que não fomos 

antes lá para fora descrever realmente uma paisagem?”1 

 Este comentário, retirado de uma conversa com um aluno do 7º ano 

durante uma aula de Educação Visual, foi a causa e o princípio de um caminho 

reflexivo que se orientou em torno das perguntas: “O que é uma aula?” e “O 

que pode ser uma aula?”. Através da leitura deste comentário percebe-se que 

na visão deste aluno e na perspetiva de uma resposta a estas perguntas, uma 

aula é descrever uma paisagem observando uma imagem do livro e que uma 

aula poderia ser descrever uma paisagem observando não uma imagem, mas 

olhando para a realidade. Ao analisar, numa primeira impressão, estas duas 

conceções que designam “o que é” e “o que poderia ser uma aula”, encontram-

se certamente mais vantagens na aula concebida pelo aluno, do que na aula 

que ele próprio vivenciou, uma vez que ao observar uma paisagem verdadeira 

iria envolver-se mais concretamente com as aprendizagens, realizando um 

trabalho com significado, e ao observar uma imagem do livro iria submeter-se a 

um exercício de abstração, realizando um trabalho simulado. Assim sendo, a 

experiência do aluno, em cada uma destas conceções de aula, caracterizadas 

por processos de ensino e aprendizagem distintos, tenderia a divergir, 

influenciando o resultado da descrição da paisagem. 

 O presente relatório, que tem justamente o seu ponto de partida nesta 

citação, vem neste seguimento reportar-se à minha experiência de estágio, 

realizado na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves no âmbito 

do Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 

Ensino Secundário. Pretendo com este relatório refletir sobre a temática que 

envolve a aula, aprofundando a minha investigação em torno da mesma, de 

maneira a tentar responder à questão que surgiu do comentário anterior e que 

interroga, precisamente, “o que é uma aula?”. A escrita do relatório cingiu-se a 

um ato de reflexão que tanto foi mediado pela minha experiência, como por um 

exercício de investigação em torno de diferentes autores e perspetivas, muitas 

                                                             
1
 Comentário de um aluno do 7º ano; 
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delas abordadas por mim em trabalhos anteriores de algumas Unidades 

Curriculares do primeiro ano de Mestrado, fundamentando as minhas ideias e 

questionamentos. A estrutura pelo qual se desenvolveu, então, este relatório 

remontou a sua organização ao longo de três capítulos sequencialmente 

referenciados pelo meu percurso, pela minha experiência e por último pela 

minha prática. Assim sendo, o primeiro capítulo intitulou-se “De aula em aula”, 

o segundo capítulo de “O que é uma aula?” e o terceiro capítulo, “As aulas”. 

 No primeiro capítulo, intitulado “De aula em aula”, pretendo descrever o 

meu percurso, contextualizando a escola, o meu período de integração e o 

desenvolvimento do próprio estágio. Neste sentido, quero referir as diferentes 

disciplinas, turmas e professores que acompanhei, numa perspetiva de debater 

sobre a diversidade de contextos que fui apreendendo ao meu redor. 

Amparado na minha experiência, tenciono refletir, então, sobre o meu papel de 

estagiário na escola e nas várias aulas que observei, participei e intervim, e 

que foram o palco de muitos dos meus questionamentos e reflexões. 

 O segundo capítulo, intitulado “O que é uma aula?”, trata-se do âmago 

do meu relatório, pois dedica-se a um exercício de investigação e reflexão em 

torno do sistema ecológico da aula, respetivamente definido por um 

macrocontexto, por um mesocontexto e por um microcontexto, ou seja, pela 

sociedade, pela escola e pela própria aula. Assim sendo, pretendo desenvolver 

este sistema, abordando cada um destes contextos por ordem decrescente de 

maneira a conseguir contextualizar a aula. Será portanto no subcapítulo, 

intitulado de “A aula enquanto microcontexto”, que irei abordar o contexto da 

aula, refletindo, essencialmente, sobre o processo de ensino e aprendizagem e 

realçando o papel dos professores e dos alunos, enquanto centros do mesmo. 

 No terceiro e último capítulo, intitulado de “As aulas”, pretendo descrever 

e refletir sobre o período referente ao exercício prático no desenvolvimento das 

minhas aulas para a turma do 11ºA, na disciplina de Desenho A, especificando 

todo o processo, desde a fase de planificação das aulas e a fase de 

desenvolvimento das mesmas, até à fase de avaliação dos alunos. Ainda neste 

capítulo tenciono fazer um exercício de autoavaliação sobre as minhas aulas e 

sobre a minha posição enquanto estagiário e futuro professor. 
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1. De aula em aula 

Durante dezasseis anos de aulas sucessivas, desde a escolaridade 

obrigatória, até à Licenciatura e agora no Mestrado, este foi o primeiro ano em 

que presenciei uma aula numa outra perspetiva, não alheia à função de um 

aluno, não distante da função de um professor, e, portanto, num papel de 

estagiário, potenciando o meu primeiro contacto com a profissão docente numa 

escola. O meu estágio realizou-se na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes 

Ferreira Alves, situada na freguesia de Valadares no concelho de Vila Nova de 

Gaia. Iniciei este novo percurso com uma primeira reunião de apresentação na 

escola, onde estiveram presentes o professor Henrique Vaz, o professor 

Joaquim Pimenta, que viria a ser o meu professor cooperante, e o diretor da 

escola, o professor Álvaro Almeida dos Santos. Após a reunião o professor 

Joaquim Pimenta apresentou-me a escola, nomeadamente, as salas referentes 

ao ensino artístico, a sala dos professores e a sala dos alunos com 

necessidades educativas especiais. Depois da visita à escola, o professor 

disponibilizou-me o seu horário, assim como o horário de todos os outros 

professores que lecionavam disciplinas do agrupamento 600, dando-me total 

liberdade na elaboração de um horário, podendo, sempre que quisesse, 

alternar entre disciplinas de maneira a experienciar diferentes contextos.  

Tomando a liberdade de elaborar o meu próprio horário, decidi, desde 

logo, selecionar um conjunto diversificado de disciplinas de vários anos letivos, 

estruturando a minha semana num único horário. Esta decisão permitiu-me 

criar uma rotina semanal, dando-me a possibilidade de acompanhar a evolução 

das diferentes turmas ao longo do estágio, organizando a minha reflexão em 

torno das mesmas. Assim sendo, estabeleci o meu horário, dividindo a minha 

semana em três manhãs, ou seja, segundas, quartas e quintas, das 8:15 às 

13:45. Às segundas acompanhei as turmas do 11ºA em Desenho A, 7ºA em 

Educação Visual e 12ºI em Desenho A; às quartas as turmas do 12ºI em 

Oficina de Multimédia e em Oficina das Artes, e 8ºD em Educação Visual; e às 

quintas as turmas de 11ºA novamente em Desenho A, 7ºB em Educação Visual 

e 11ºA em Geometria Descritiva A. As disciplinas de Desenho A e de 

Geometria Descritiva A de 11º ano eram lecionadas pelo professor cooperante 

e as restantes disciplinas por quatro outros professores do agrupamento 600. 
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Desde o início do estágio que uma das minhas maiores intenções se cingiu ao 

acompanhamento de várias disciplinas, de várias turmas e de vários 

professores, e esta escola possibilitou-me isso mesmo, reforçando a minha 

experiência enquanto estagiário na integração de diferentes contextos. 

Numa primeira fase, senti-me um pouco apreensivo, mas ao mesmo 

tempo, também muito ansioso em integrar-me no contexto da escola. 

Inicialmente, entrar na sala dos professores e até circular pelos corredores 

parecia um desafio para mim, uma vez que eu era a pessoa nova que chegou à 

escola e não era nem um aluno nem um professor, mas sim um estagiário, 

ainda que muitas vezes me tivessem confundido com um aluno e tantas outras 

vezes me tivessem tratado como um verdadeiro professor. No meu primeiro 

contacto com todos os professores, recordo que fui extremamente bem 

recebido, e que me trataram desde início como um professor, aliás, à medida 

que ia tendo o primeiro contacto com as diferentes turmas, os mesmos 

apresentaram-me quase sempre como o professor Daniel. Já o primeiro 

contacto com os alunos variou nas diferentes turmas. De um modo geral, 

receberam-me todos muito bem, contudo as perguntas foram constantes, 

principalmente pelos alunos das turmas dos 7º e 8º anos, que ficaram muito 

curiosos e expectantes relativamente à minha presença. Desde o início que 

consegui criar uma excelente relação com quase todas as turmas, mas 

principalmente com a turma do 12ºI, com a qual estabeleci uma relação muito 

positiva e rica em longas conversas sobre o contexto escolar. Já a turma que 

se mostrou mais reticente à minha presença, apresentando algumas barreiras 

que me impediram, no imediato, de me integrar e relacionar, foi a turma do 

11ºA, precisamente, a turma que escolhi para dinamizar as minhas aulas e a 

que me voltarei a referir no último capítulo intitulado de “As aulas”.  

Enquanto estagiário, a minha primeira função cingiu-se, essencialmente, 

à observação das diferentes aulas, numa perspetiva de análise de todo o 

contexto, de maneira a reter o máximo de informações possíveis. Em paralelo a 

este exercício de observação, fui também realizando alguns apontamentos e 

reflexões sobre as situações que fui presenciando ao longo de todo o estágio. 

À medida que me ia integrando cada vez mais no contexto de cada aula, 

também a minha participação tendia a aumentar, assim como a minha relação 
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com os alunos. Porém o tipo de relação e comunicação com as diferentes 

turmas tendeu a variar, principalmente entre as turmas do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e as turmas do Ensino Secundário. Como estagiário, mas perspetivando 

o papel de professor, senti essa necessidade de apropriar os modos de 

comunicação e de relacionamento a cada contexto, facilitando a proximidade e 

o contacto com os alunos dos diferentes anos letivos. A minha principal função 

consistiu em acompanhar os alunos na realização dos seus trabalhos, 

intervindo mais ativamente nas turmas dos 7º e 8º anos, uma vez que são 

turmas maiores e os alunos propendem a solicitar um maior acompanhamento 

individualizado por parte dos professores na elaboração dos seus trabalhos. Ao 

longo do estágio, também quis variar a minha participação e, com a 

autorização dos professores, procurei acompanhar alguns alunos mais 

individualmente, de maneira a refletir sobre as vantagens de um apoio mais 

personalizado, tema, este, que pretendo abordar no próximo capítulo. Assim 

sendo, em alguns momentos fui acompanhando mais de perto os alunos que 

me pareciam estar com mais dificuldades, mas também acompanhei um aluno 

do 12º ano com necessidades educativas especiais. Enquanto estagiário, senti 

esta liberdade para atuar, contudo refletindo sempre sobre a pertinência das 

minhas ações, apropriando a minha participação ao tipo de aula e ao tipo de 

contexto de trabalho de cada professor. Ao mesmo tempo, ia refletindo, 

também, sobre a minha posição de estagiário na escola.  

Durante o estágio, exerci um papel deveras privilegiado, contudo fui 

constantemente confrontado enquanto «aprendia a ensinar». Foram estes 

confrontos que me interpelaram diariamente, que me fizeram questionar e 

refletir sobre os mais diversos temas neste universo tão complexo que é a 

escola. Se por um lado me meti no papel de aluno, numa posição de antigo 

aluno e de constrangimento ou aproximação com os alunos que observei, 

intervim e acompanhei, agora, também, me relacionei com o papel de 

professor, tanto no modo como olhei para a escola como para mim mesmo 

num futuro profissional. Este posicionamento de diferentes papéis permitiu 

realmente uma reflexão mais abrangente e ponderada sobre as diferentes 

situações que ocorreram no contexto escolar, onde numa tentativa de viajar por 

esses papéis, consegui percecionar cada situação segundo vários pontos de 
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vista. Este trabalho reflexivo, pela minha experiência, é o ponto mais essencial 

na passagem de um estagiário numa escola, pois permite uma melhor 

compreensão da profissão e, com isso, uma melhor compreensão de si 

mesmo, das aulas, dos professores e dos alunos. Durante este trabalho 

reflexivo, subsistiu em mim uma enorme vontade de tentar encontrar respostas 

para todas as situações que fui presenciando, porém toda a reflexão e a busca 

por respostas, existentes ou não, tiveram de partir de um exercício de 

afastamento e de estranhamento para com o contexto escolar. É importante 

vivenciar este contexto na sua totalidade, questionando e refletindo sobre tudo, 

e nunca incidir numa posição de acomodamento, uma vez que a escola 

envolve muito mais do que uma normalidade e uma rotina, e está 

constantemente lado a lado com os imprevistos. Neste seguimento, reforço que 

os vários temas tratados em educação e também abordados no Mestrado, 

tornaram-se essenciais para colmatar a minha experiência de estágio, 

convertendo-se, assim, no ponto de partida para a minha reflexão em torno da 

realidade escolar. O estagiário tem de ter este papel reflexivo, mas também um 

papel racional e um papel subjetivo sobre as estruturas organizacionais e 

teóricas de maneira a conjugar a teoria com a prática, tornando a experiência 

de estágio mais produtiva. E para isso tem de ser transcendente no espaço e 

no contexto, usando este conjunto de papéis para olhar em todas as direções. 

Ao longo do estágio, tentei então ser transcendente na escola, 

participando em diferentes contextos e vivenciando outras experiências. Nas 

aulas de Educação Visual de 7º e 8º anos, tive a oportunidade de participar no 

projeto CLIL (Content Language Integrated Learning), que consiste no 

desenvolvimento de uma parte dos conteúdos curriculares em língua inglesa. 

Neste sentido, em algumas aulas a minha interação com os alunos destas 

turmas foi apenas em Inglês. Ao longo do estágio acompanhei também 

algumas aulas, nomeadamente de Desenho A e de Oficina de Multimédia, 

onde participaram alunos do projeto Erasmus+ e alunos com necessidades 

educativas especiais. Cooperei com os alunos e com os professores na 

montagem de algumas exposições de trabalhos na biblioteca e nos corredores. 

No final do primeiro período, tive também a oportunidade de participar em duas 

reuniões de concelho de turma, das turmas do 11ºA e do 12ºI, percebendo a 
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logística deste tipo de reuniões, ou seja, que assuntos são tratados, que 

decisões se tomam sobre a turma ou sobre algum aluno em especifico, entre 

outros temas que são abordados. E ainda acompanhei o Professor Joaquim 

Pimenta numa visita de estudo com a turma do 11ºA à Fundação de Serralves. 

Por último, participei no “Dia GFA”, que destaco como um dia muito importante 

dedicado aos alunos, principalmente para os alunos dos 9º e 12º anos. Neste 

dia, os alunos do Ensino Secundário preparam sessões de apresentação sobre 

diferentes cursos para os alunos do 9º ano, com o objetivo destes ficarem a 

conhecer as particularidades de cada curso. Também nesse dia, 

representantes das várias faculdades se dirigem à escola para informar os 

alunos do 12º ano em relação ao Ensino Superior. É de reconhecer e valorizar 

esta iniciativa por parte da escola no acompanhamento e orientação dos alunos 

ao longo do seu percurso escolar e académico.  

Foi portanto no decorrer do estágio, entre as minhas observações, a 

minha participação nos diferentes contextos e a lecionação de um conjunto de 

aulas, que surgiram inúmeros questionamentos e sucessivas reflexões. E este 

exercício, típico da atividade de um estagiário numa escola, teve lugar, 

precisamente, nas diferentes aulas, tornando-se, estas, no palco principal de 

todas as minhas reflexões. As aulas, enquanto momento privilegiado pela 

escola para o desenvolvimento do trabalho escolar, foram o centro da minha 

atividade e por essa razão, juntamente com o comentário do aluno citado 

anteriormente, converteram-se no mote de toda a minha investigação. Assim 

sendo, no próximo capítulo pretendo, a par da minha experiência de estágio, 

investigar e refletir sobre esta temática, suportando-me na questão “O que é 

uma aula?”.  
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2. O que é uma aula? 

2.1. A sociedade enquanto macrocontexto 

Na base da teoria ecológica definida por Urie Bronfenbrenner encontra-

se o macrocontexto, um contexto composto por uma rede extensa e elaborada 

que reúne um conjunto diversificado de outros contextos, meso e micro, que se 

interconectam através de uma lógica estrutural. O macrocontexto, apesar da 

sua vasteza, tende a diferenciar-se culturalmente e politicamente de lugar para 

lugar. Nesse sentido podemos entender o contexto social, ao qual me refiro, 

como um macrocontexto que, traduzido numa cultura particular, engloba um 

agregado de instituições e organizações sociais e de indivíduos capazes de se 

relacionarem segundo processos de socialização distintos. Logo será 

amparado na sociedade que pretendo desenvolver esta primeira parte da 

minha investigação de maneira a conseguir refletir sobre, seguidamente, um 

contexto de nível meso pelo qual recai a educação e a escola e depois sobre 

um contexto de nível micro, assente especificamente na aula. 

2.1.1. Relação entre a sociedade e a escola 

Escrevo que vivemos num mundo inquieto, absorvido pelo tempo e 

marcado por sucessivos avanços e recuos que desencadeiam grandes 

mudanças no paradigma social. Refiro-me a situações bipolares, por exemplo, 

nas quais os avanços tecnológicos parecem despertar promessas para o 

futuro, ao mesmo tempo que se tornam numa grave consequência para a 

destruição do meio ambiental, tornando-se este um tema urgente e central nos 

dias de hoje. Depois temos, também, as crises económicas e políticas, as 

divisões sociais às quais se somam as tensões e outras calamidades que 

tomam o âmago da situação atual e que trazem, ora novos reptos de 

superação, ora novas guerras físicas, virtuais e até mesmo «invisíveis». São 

fatores impactantes no mundo que, de certa forma, tendem a empurrar outros 

fatores, como a cultura e a arte, para o esquecimento. Já em torno da 

educação, que se pretende debater aqui, existe um grande quadro teórico 

muito especulativo que afigura supostas mudanças em relação ao futuro e 

melhorias educativas e escolares, mas que parece não conseguir avançar com 
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o que propõe. A escola das certezas, como nos é apresentada por Rui Canário 

(2006), traduz-se afinal num percurso ambíguo e hesitante. Este contexto 

repleto de transformações e que se dirige dia após dia para algo que, em larga 

medida, se prevê indeterminado, pressupõe a evolução da sociedade e dos 

planos que a constituem num caminho de incertezas. Toda a estrutura social, 

circunstancialmente, poderá encontrar fragilidades com a modernidade e por 

isso deve atualizar-se e inteirar-se da situação atual, para que consiga 

reconstruir-se imediatamente de forma a evoluir. Ancorada neste paradigma 

tão abrangente, desencadeia-se a “compreensão de uma nova ordem social 

moderna, que emerge por todo o lado e que obriga ao recurso a novos 

conceitos, a novos quadros de pensamento científico e a novas abordagens de 

análise.” (Ambrósio, 2001: 11) 

Procurar uma definição para sociedade, insurge-se num trabalho de 

investigação deveras perigoso e armadilhado. São vários os tópicos que 

constituem este tema e que se interligam a muitos outros de cariz político, 

económico, social, comunitário e cultural, e que por essa razão fazem dele um 

debate histórico muito peculiar. Muitos foram os autores que, ao longo dos 

tempos e segundo pontos de vista diversos, trabalharam no sentido de 

perceber a definição de sociedade. Anthony Giddens (2008), na sua obra 

“Sociologia”, refere as perspetivas de alguns dos primeiros sociólogos como 

Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, que partilharam o desejo de 

conceber um sentido à sociedade e, por essa razão, procuraram desenvolver 

formas de estudar o mundo social e explicar o funcionamento das sociedades e 

a natureza das mudanças sociais. Da pesquisa destes sociólogos surgiram 

teorias e perspetivas que atribuem vários sentidos à estrutura social e ao modo 

como essa estrutura se elabora nos diferentes planos que a constituem. 

Durkheim e Marx focaram o estudo no poder das forças sociais externas ao 

indivíduo, já Weber partiu da capacidade dos indivíduos agirem socialmente. 

Refiro-me, respetivamente, a correntes teóricas como o «funcionalismo», a 

«perspetiva do conflito» e o «interacionismo simbólico», proveniente das 

perspetivas da ação social. “Se o funcionalismo e a perspetiva do conflito 

colocam a tónica nas estruturas que sustentam a sociedade e influenciam o 

comportamento humano, as teorias da ação social dão uma atenção muito 
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maior ao papel desempenhado pela ação e pela interação dos membros da 

sociedade na formação dessas estruturas.” (Giddens, 2008: 17) São 

perspetivas que entram em confronto entre si, em alguns aspetos, mas que se 

complementam na procura de um sentido, impulsionando várias reflexões num 

trabalho investigativo, como este, sobre um tema específico, como a educação, 

que também se engloba com a sociedade. 

As teorias que acompanharam, então, a evolução da sociedade e que 

tentaram defini-la, servem hoje como possíveis leituras para perceber e 

analisar institucionalmente outros planos, e será desta forma que me vou 

suportar no início para perceber as ligações com o meu tema central que 

questiona «o que é uma aula». Por outras palavras vou, primeiramente, 

averiguar a evolução relacional entre a sociedade e a escola de maneira a 

perceber como os sistemas social e escolar se construíram historicamente, 

para que depois consiga sustentar a minha investigação e o restante relatório, 

com base nos objetivos e fins sociais requeridos à escolarização, em torno da 

aula, ou seja, em torno do espaço privilegiado pela escola, enquanto momento 

que melhor materializa o papel funcional da mesma. Será, portanto, suportado 

nesta sequência que interliga a sociedade, a educação, a escola e a aula que 

este subcapítulo se desenvolverá.      

Insurge-se uma análise sobre o passado numa perspetiva de 

compreender o presente, “imprescindível à configuração de vários futuros 

possíveis.” (Correia, 1996: 15) Uma análise que se vai centrar nos diferentes 

contextos históricos e que possibilitará percecionar a evolução da «escola» 

enquanto parte do sistema social, assim como os fatores que impulsionaram tal 

evolução. Será amparado na leitura da obra “Sociologia da Educação 

Tecnológica” de José Alberto Correia (1996) que pretendo fazer esta travessia 

temporal. Nesta obra, o autor enuncia a evolução dos «sistemas de formação», 

primeiramente sobre uma «distribuição qualitativa», ligada aos artesãos, e 

depois sobre uma «distribuição quantitativa», ligada aos comerciantes. Na 

Idade Média a aprendizagem dos ofícios era feita diretamente dentro das 

corporações medievais, contudo dentro de um mecanismo de regulação social 

que impedia a sobreprodução de candidatos a mestres. As aprendizagens 

eram feitas no formato de ensino artesanal, o que quer dizer que eram 
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articuladas com o próprio trabalho, marcado pela exigência de qualificações 

individuais muito complexas. “O conceito de qualificação, está intimamente 

ligado ao domínio de um ofício – quer dizer, à combinação de conhecimentos 

de materiais e processos com a destreza manual dada pela prática, necessária 

para levar a cabo um processo específico de trabalho.” (Baverman, cit. in 

Correia, 1996: 18) Com a evolução do comércio, as atividades de produção 

tomaram outras proporções, exigindo o desenvolvimento de novas instituições 

sociais especializadas em formação. Aparece no século XIV o «Ensino 

Comercial» que transformou a estrutura dos saberes transmitidos para algo 

mais amplo, permitindo estes serem reproduzidos em contextos diferentes dos 

da sua produção. O conceito de quantificação aparece como consequência nas 

novas instituições que tendencialmente passaram a associar os saberes 

sociais à formação dos indivíduos. O «Ensino Comercial» consolidou-se 

fortemente como um sistema de produção de saber e de reprodução social, do 

qual a burguesia mercantil se soube apropriar para assim progredir na 

expansão da sua afirmação social. Em concordância com José Alberto Correia 

(1996) realça-se, neste ponto, a íntima relação entre os «sistemas de 

formação» e os «sistemas de trabalho», e observa-se toda uma base 

socialmente construída necessária à produção crescente e à consequente 

construção de novos sistemas de ensino. 

Surgiram, então, novos espaços de formação que consolidaram este 

princípio, tais como as escolas da caridade e os colégios. As escolas da 

caridade criaram, num primeiro momento, as disposições sociais à 

escolarização, alargando o seu público, que antes se dirigia apenas à formação 

de futuros monges, às crianças não destinadas à vida religiosa. Em 

conformidade com esta situação, também o ensino deixou de ser totalmente 

assegurado por religiosos, sendo que todos aprendiam com todos. Foi, porém, 

com os colégios, no século XVI, que se desenvolveu a moderna tecnologia do 

ensino. Os colégios que inicialmente serviam para albergar alunos que 

frequentavam as faculdades, converteram-se, assim, em espaços sociais 

especializados em ensino, através de uma pedagogia coletiva, onde se ensina 

o coletivo como se fosse um todo homogéneo. Tornaram-se, também, os 

responsáveis pelo aparecimento da escola comum, subtraindo à igreja a tutela 
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sobre o ensino e transformando-a num “espaço disciplinar, hétero-organizado e 

unifuncional, que recria o espaço conventual dirigido pelo professor” (Barroso, 

cit. in Correia, 1996: 21), isto é, uma conceção de aula mais próxima daquela 

que conhecemos hoje.  

Mas as grandes mudanças resultaram das duas grandes revoluções dos 

séculos XVIII e XIX, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que 

tiveram um impacto profundo e transformativo nos modos de vida dos 

indivíduos. A Revolução Francesa despontou valores como a liberdade e a 

igualdade sobre a estrutura social que rapidamente se espalharam 

globalmente, marcando a modernidade. E a Revolução Industrial tornou-se no 

marco das transformações económicas e sociais que acompanharam os 

avanços tecnológicos e o aparecimento da indústria. Desta forma, os rurais 

deixaram as suas terras e tornaram-se trabalhadores industriais nas fábricas, 

permitindo o célere alargamento das áreas urbanas e o estabelecimento de 

novas formas de socialização, que irei abordar mais à frente. O mote dos 

estudos sociológicos coexiste historicamente com estas revoluções que 

remodelaram em larga escala toda a sociedade Europeia. Consequentemente 

dá-se uma profunda transformação nos «sistemas de trabalho» e nos papéis 

sociais, que passaram a ser promovidos e revalorizados. No entanto, para uma 

produção ainda mais eficaz, Frederick Taylor, impulsionador do «Taylorismo», 

procurou reestruturar a organização do trabalho de forma a reduzir os gestos 

inúteis e os «tempos mortos», transformando o trabalho numa execução de 

tarefas monitorizadas e rotineiras. Com o começo das produções em massa, foi 

necessário ajustar novamente a organização do trabalho, e é assim que 

aparece o «Fordismo», um sistema de produção em série, criado por Henry 

Ford, resultante da divisão do trabalho por funções, que permitiu uma maior 

produtividade num tempo mais reduzido. Ford concebeu, assim, um «novo 

sistema de controlo social do trabalho», onde a supervisão do trabalho e a 

vigilância dos trabalhadores eram constantes e permitiam o bom 

funcionamento das fábricas e das manufaturas. Desta forma, foi necessário 

transformar, também, a escola, que relacionada com a sociedade, foi 

influenciada por este sistema conferindo-lhe um determinado papel. Embora 

estas inovações se tenham traduzido, num primeiro momento, num processo 



18 
 

de desqualificação do exercício do trabalho nos ofícios artesanais, não 

deixaram de reproduzir, a prazo e “com efeito um conjunto de fenómenos 

sociais que produziram um aumento global no nível de escolarização das 

populações das sociedades industrializadas e, portanto, um eventual acréscimo 

na qualificação dos trabalhadores.” (Correia, 1996: 33) 

É neste contexto que Norberto Dallabrida (2004), no ensaio “Nascimento 

da escolarização moderna: cotejo de duas leituras” expõe uma analogia entre 

as fábricas e as escolas e colégios. Constatam-se “certas semelhanças entre a 

concentração de trabalhadores nas grandes manufaturas e a de alunos e 

professores em estabelecimentos centralizados.” (Petitat, cit. in Dallabrida, 

2004: 99) Semelhante ao que aconteceu nas fábricas, a escola que aumentou 

o número de alunos precisou, também, de se reorganizar segundo uma nova 

ordem pedagógica intersetada pelo controlo das atividades escolares. A 

articulação entre o sistema escolar e o sistema fabril consolidou-se num 

contrato social, sendo que esse contrato obrigou a que as escolas e os 

colégios assegurassem a integração, por parte dos alunos, dos valores 

necessários à funcionalidade dos «sistemas de trabalho». Esta estrutura 

destinou condições necessárias para que toda a população se pudesse 

escolarizar, absorvendo um conjunto de aprendizagens fundamentais à 

socialização numa sociedade. As escolas, em semelhança às fábricas, 

passaram a incorporar um dispositivo disciplinar, responsável pela supervisão 

dos alunos e pela sequenciação dos saberes num determinado tempo e 

espaço, incutindo o trabalho regular pelo incitamento dos alunos à base de 

castigos e recompensas. Percebe-se este dispositivo disciplinar como um 

«novo modelo de gestão social», onde se concebe a escola como uma 

organização produtora de indivíduos. Todavia, constata-se um dualismo na 

escolarização em que “os colégios preparavam para os cursos superiores ou 

conferiam cultura humanista distintiva e as escolas para as classes populares 

concorriam sobremaneira para a moralização e controle das classes 

populares.” (Dallabrida, 2004: 100) A escola apelidada de «máquina escolar» 

vem desta maneira contribuir para a mais óbvia forma de reprodução social, 

numa fase em que a escolarização se dirigia, fundamentalmente, para as elites. 
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Michel Foucault (1999) aprofunda na sua obra “Vigiar e Punir” estas 

questões da disciplina e da homologia social ligadas às organizações sociais, 

atribuindo-lhes a responsabilidade de transformarem a sociedade moderna 

numa sociedade disciplinar. Como já referi, a Revolução Francesa foi uma 

revolução deveras importante na luta pelos direitos e na conquista dos mesmos 

para a subsistência de uma sociedade mais democrática. Porém com a 

ascensão crescente da burguesia, que no século XVIII se tornou uma classe 

dominante, os valores alcançados como a liberdade e igualdade, neste sistema 

de direitos, suprimiram o seu significado durante o processo de transformação 

social. Ou seja, não suprimiram no sentido de desaparecerem, mas por se 

moldarem numa multiplicidade de sentidos dentro de um sistema jurídico de 

tipo parlamentear e representativo construído a par da disciplina, que por 

consequência instaurou uma normalidade social. A disciplina tornou-se a base 

da liberdade. “As «Luzes» que descobriram as liberdades inventaram também 

as disciplinas.” (Foucault, 1999: 245) A sociedade vem, neste sentido, 

recompor-se segundo um poder disciplinar, proveniente da formação dos 

sistemas de trabalho após a Revolução Industrial e entendido aqui como um 

«micropoder» diferente do domínio absolutista, que se difunde para todo o lado 

orientando-a numa estrutura singular. Um poder, assente num olho vigilante e 

controlador derivado de um dispositivo funcional, designado por «panótico», 

que favorece a sua ação com maior rapidez e eficácia, absorvendo os 

indivíduos a uma coerção subtil de um conjunto de regras e normas sociais. A 

sociedade aliada, assim, à disciplina torna-se, em conjunto com as 

organizações sociais, numa fábrica de indivíduos produtivos. Indivíduos, esses, 

que entram numa máquina de poder, em que os seus corpos se convertem em 

depósitos coletores dessas mesmas normas e regras que pretendem moldá-los 

de maneira a torná-los «corpos dóceis». Foucault supõe o acontecimento deste 

processo segundo relações de poder exercidas nas organizações sociais, 

como por exemplo, a escola, com recursos para o bom adestramento, ou seja, 

adestrar para retirar e se apropriar ainda mais dos indivíduos. A disciplina 

possibilita que o poder operacionalize subtilmente a conduta dos indivíduos a 

favor de uma sociedade mais produtiva, aumentando as forças do corpo 

trabalhador em termos de utilidade e diminuindo essas mesmas forças do 

corpo singular e «rebelde» em termos de obediência. Serve, então, esta 
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contextualização para perceber a forte parceria que relaciona historicamente a 

escola com a sociedade e também com o mundo do trabalho pelo qual se 

interliga. Contudo parece-me pertinente abordar esta relação na atualidade 

desdobrando mais profundamente o sistema social para melhor entender o 

sistema escolar. Neste sentido surge, primeiramente, a necessidade de 

intercalar os processos de socialização, para melhor perceber uma certa 

reflexibilidade dos indivíduos na atualidade em relação aos diferentes contextos 

e organizações. 

2.1.2. Processos de socialização  

“A essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo 

considerado à parte. Em sua realidade, é o conjunto das relações 

sociais.” “A essência originária do indivíduo humano não está dentro 

dele mesmo, mas, sim, fora, em uma posição excêntrica, no mundo das 

relações sociais.” “A humanidade (…) não é um dado presente por 

natureza em cada indivíduo isolado, é o mundo social humano; e cada 

indivíduo natural torna-se humano ao «hominizar-se» através de seu 

processo de vida real no âmago das relações sociais.”  

(Sève, cit. in Charlot, 2000: 52) 

Em parceria com a evolução da sociedade e das organizações sociais, 

também os processos de socialização visaram transformações históricas. Maria 

da Graça Jacintho Setton (2005) no seu artigo “A particularidade do processo 

de socialização contemporâneo” debate a problemática da socialização de 

forma a refletir sobre a urgência de novos modelos de interação social na 

atualidade, ligados às instituições educacionais. Temos como exemplos a 

família e a escola, que irei aprofundar mais à frente, enquanto contextos de 

socialização muito importantes na construção dos indivíduos. A autora para 

perceber como os processos de socialização se ajustaram na 

contemporaneidade, ou seja, como estes evoluíram, cruza na sua reflexão uma 

introspetiva cronológica baseada em vários autores. Introduz, como primeiro 

plano, uma «visão clássica», começando com Émile Durkheim e a perspetiva 

funcionalista, em que a ação exercida pela sociedade, através de uma 

educação moral e normativa, visa criar uma relação de correspondência com 
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os indivíduos, de modo a construí-los socialmente. Os indivíduos, segundo um 

processo de coerção, devem aprender os valores sociais para, assim, serem 

capazes de socializar. Entramos num padrão em que os indivíduos, ao serem 

totalmente produzidos pela sociedade e ao aceitarem essas condições que 

criam uma coerência incondicional entre os valores individuais e institucionais, 

se transformam num género de indivíduo passivo e socialmente identificável, 

isto é, um ser completamente idealizado pela sociedade. Continuamente a 

autora refere os autores Thomas Luckmann e Peter Berger que fazem uma 

distinção entre os próprios indivíduos e as organizações sociais, percebidos 

sequencialmente como uma socialização primária e uma socialização 

secundária. A socialização primária refere-se à entrada dos indivíduos no 

mundo social através de múltiplos saberes base feitos, sobretudo, no contexto 

familiar e num universo escolar básico2, com os quais se relacionam e 

aprendem. Trata-se de um processo de socialização propenso a certificar uma 

certa subjetividade entre um «eu» e o mundo. Já a socialização secundária 

comparece com as organizações sociais, que obrigam ao cumprimento de 

papéis e à aquisição de saberes especializados, que como já referi ficam à 

responsabilidade máxima da escola, abrindo “a possibilidade de definir a 

mudança social como um processo de transformação de uma identidade 

adquirida na socialização primária.” (Setton, 2005: 341) É portanto na interação 

entre o processo de socialização primário e o processo de socialização 

secundário, nesta dualidade que separa os saberes base dos saberes 

especializados, que podem surgir conflitos, logo atribui-se aos indivíduos uma 

participação ativa nos diversos contextos, que uma vez autónomos conferem 

realidades diferentes e até opostas. Luckmann e Berger foram autores 

fundamentais para compreender este lado e esta capacidade do ser humano 

para construir um sentido lógico entre as estruturas e as relações sociais. 

Todavia esta abordagem confere uma realidade social de uma época 

específica do século XX, em que o processo social e a autonomização dos 

sistemas de trabalho se consolidaram e deram origem a novos grupos de 

interação que opunham os interesses pessoais aos grupais, devido às 

                                                             
2
 Refiro-me ao “universo escolar básico” como um contexto de aprendizagens essenciais 

ligadas à construção intelectual dos indivíduos, como por exemplo a necessidade das crianças 
aprenderem a ler e a escrever; 
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diferenças culturais. É nesta instância caracterizada pela diversidade cultural 

nos diferentes contextos de socialização, assegurando uma relativa 

emancipação entre os indivíduos com a sociedade, que Maria da Graça 

Jacintho Setton (2005) vê a necessidade de uma «nova ordem sociocultural» 

na contemporaneidade. Uma outra forma de perceber os indivíduos na sua 

relação com o mundo, atribuindo-lhes uma capacidade reflexiva e subjetiva, 

que os capacite na articulação de informações oriundas de contextos distintos. 

Esta capacidade vem, de certa maneira, orientá-los na construção de uma 

realidade, centralizada pela cultura a que pertencem, transformando-os em 

atores sociais. E segundo uma «visão contemporânea» a autora propõe uma 

conceção do mundo social a partir da experiência, referindo-se à obra de 

François Dubet. 

Posiciono-me neste momento da investigação num encontro com 

perspetivas diferentes mas que acima de tudo se complementam, isto é, que 

ao longo do tempo se têm vindo a completar, e por essa razão pretendo de 

seguida estabelecer uma visão mais reflexiva sobre o sistema social atual. 

Para isso, irei suportar-me maioritariamente na obra “Sociologia da 

Experiencia” de François Dubet (1994) fundamentando com outros autores, de 

maneira a explorar a sociedade em duas vertentes opostas mas paralelas. Por 

outras palavras, descrever a sociedade numa vertente que produz e reproduz 

indivíduos segundo um processo de «coerção» exercido particularmente nas 

organizações sociais, ao mesmo tempo que, numa outra vertente, também lhes 

reconhece competências, derivadas dos contextos de socialização, para 

refletirem, escolherem e atuarem.    

2.1.3. A sociedade e o sujeito  

Sendo assim, podemos entender a nossa sociedade, emparelhada por 

uma realidade contingente anteriormente introduzida, como um sistema 

bastante complexo e em constante mutação. Trata-se de um conjunto 

constituído por relações sociais, mais precisamente um conjunto funcional 

construído metodicamente por entidades sociais, individuais e coletivas, 

segundo uma relação de interdependências, substancialmente económicas e 

financeiras, que cada vez parecem mais óbvias. Entidades, essas, que se 
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movem pelo sistema, instaurando uma ordem ancestral pela qual todos os 

indivíduos se devem guiar. “A evolução do indivíduo e a da sociedade 

percorrem etapas idênticas.” (Dubet, 1994: 28) Os indivíduos que compõem a 

sociedade querem-se, então, bem integrados e certamente funcionais, ou seja, 

uma espécie de sujeito idealizado que caminha para o cidadão útil e ideal. E 

desta forma o lugar de cada um define-se pela sua utilidade social, atribuindo a 

esta ordem ancestral uma visão organicista e funcionalista de toda a 

sociedade. Enquanto cidadãos somos, imperativamente, incumbidos a esta 

normalidade social que expõe, ao mesmo tempo que impõe, um conjunto de 

normas e regras que determinam os nossos comportamentos e influenciam, em 

grande parte, as nossas escolhas. É neste momento e nestas condições que 

os valores oriundos de uma democracia se determinam como vagos e 

suscetíveis a novas modelações, e que por força maior se refletem nos vários 

indivíduos e grupos sociais de maneiras diferentes e desiguais. A sociedade 

apresenta-se, assim, imperante aos indivíduos, mas dentro da sua 

extensíssima «muralha» abre caminho para que estes se construam 

socialmente e transformem singularmente, dependendo dos modos como cada 

um se apropria das diferentes situações e contextos.  

É neste paradigma que François Dubet (1994), na sua obra, define a 

sociedade, com base nas perspetivas de outros autores, como um «sistema de 

ações». Nesta lógica, e segundo o autor, os indivíduos constituintes da 

sociedade, os cidadãos, convertem-se em atores, ou seja, o indivíduo é 

entendido como um sujeito de integração, que por sua vez se determina pela 

interiorização dos valores da ordem social, e portanto age em conformidade 

aos valores que integrou, segundo um princípio de liberdade, de identificação e 

de pertença. Consequentemente, o seguimento deste roteiro terá sequelas 

estruturantes que irão reconfigurar a sua personalidade, tentando transformar o 

indivíduo num género de cidadão ideal e socializado, capaz de deambular pelo 

sistema cumprindo o seu papel, ou então, vários papéis. Porém esta 

reconfiguração social permitirá que o indivíduo viva como um cidadão 

autónomo, na medida em que, integrando-se na sociedade e aprendendo a 

socializar, saberá como atuar dentro das regras e das normas que aceitou e 

apropriou. Mas esta autonomia, nada tem a ver com liberdade, porque a partir 
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do momento em que esta está condicionada, a liberdade, na sua essência, 

deixa de existir e ganha assim um novo sentido, o de uma liberdade regulada, 

mas consciente, que reconhece limites nas suas ações. Os cidadãos sabem 

como organizar a realidade, sabem o que têm de fazer e como fazer, mas ao 

mesmo tempo o que não podem fazer, e isto acontece através da interpretação 

e da apropriação de um mundo preexistente. “A condição humana (…) é o 

ingresso em um mundo onde o humano existe sob a forma de outros homens e 

de tudo o que a espécie humana construiu anteriormente”. (Charlot, 2000: 52) 

O «ator», assim construído, define a sua ação no âmbito das regras 

sociais que interiorizou. “A ordem social é a que «reina nos cérebros».” (Dubet, 

1994: 77) Assim sendo, os cidadãos terão sempre um pensamento regulado 

pela ordem social anterior a eles, que subtilmente estabelece padrões de 

normalidade que resultam da interpretação e do comportamento de uma 

maioria, que acaba mesmo por influenciar o ator no modo como atua e 

socializa. São medidas que muitas vezes influenciam os cidadãos na tomada 

de decisões e nas escolhas que têm de fazer. Todavia, “para que o ator atue, 

importa que seja «motivado», ou, por outras palavras, que ele tenha integrado 

na sua personalidade as razões de agir e de desejar os fins comuns.” (Idem, 

ibidem: 33) Isto acontece regularmente, nas mais diversas situações, onde os 

indivíduos se sentem atraídos para situações prometedoras de fins vantajosos 

para si, independentemente da sua própria vontade, isto é, a vontade, aqui, 

pode ser condicionada pela ordem social. O ator, integrado no sistema social, 

sabe, então, distinguir as diversas situações e consegue perceber quais as que 

são socialmente mais valorizadas. Logo, age consoante a situação que lhe 

reserva mais benefícios, isto, se realmente possuir bases para tal, porque este 

tipo de oportunidades nem sempre está ao alcance de todos os indivíduos e 

grupos sociais. No entanto, segundo o autor, reconhece-se nos indivíduos uma 

competência de iniciativa e uma capacidade para escolher e optar, e portanto é 

necessário perceber que existe uma consciência em relação ao sistema. Uma 

consciência encoberta onde os indivíduos, independentemente da sua origem e 

por saberem apropriar-se dos vários contextos que constroem o seu percurso, 

conseguem ultrapassar os obstáculos que vão encontrando de maneira a 

progredir socialmente. 
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Por esta razão, e consoante a perspetiva de François Dubet (1994) 

podemos dizer que a ação é conhecimento, é interação, é linguagem e é 

utilidade, mas é também estratégia. “A ação não é outra coisa senão a relação 

de um indivíduo com uma situação.” (Bourricaud, cit. in Dubet, 1994: 34) Uma 

relação estratégica balizada pela subjetividade do indivíduo e pela objetividade 

do sistema ou do papel que ele possui nesse sistema, mais precisamente, pela 

objetivação do sistema que o sujeito interpretativamente constrói e no qual 

define o seu papel, permitindo-lhe viver em sociedade como um cidadão 

minimamente autónomo, predisposto a aprender segundo as experiências 

sociais que realiza. A multiplicidade de contextos obriga a que os indivíduos 

aprendam a gerir o modo como atuam e socializam, invocando diferentes 

lógicas de ação para as diferentes lógicas sociais que vão encontrando no 

sistema. Quando refiro as «lógicas de ação», refiro precisamente os modos 

como os diferentes atores orientam a sua ação nos diferentes contextos de 

socialização, incluindo neste processamento uma lógica de integração, uma 

lógica de estratégia e uma lógica de subjetividade (Dubet, 1994). É este 

conjunto de lógicas combinadas em sintonia, que organiza as experiências 

sociais dos indivíduos numa «visão contemporânea», como enunciou Maria da 

Graça Jacintho Setton (2005). A experiência social, por sua vez, resulta, então, 

de um processo de consciência dos indivíduos, o que lhes permite socialmente 

a sua construção. A experiência constrói-se, precisamente, nesse espaço de 

estratégia entre a subjetividade de um indivíduo e a integração do mesmo 

numa sociedade objetivada. O indivíduo integrado, embora podendo não estar 

completamente socializado, e ainda que partilhe valores comuns com a 

sociedade, deve construir o real apurando-o nas experiências sociais que 

realiza. Só assim, através do seu entendimento, é que o indivíduo, «ator», 

consegue construir uma perceção do mundo e percebê-la de maneira a saber 

atuar, visto que nem a reduz aos seus papéis nem aos seus interesses. Em 

suma, afirma-se que a experiência se resume a uma atividade consciente dos 

indivíduos, o que lhes permite uma perceção da realidade, que por si só se 

desencadeia num conjunto de ações e relações para com os diferentes 

contextos. 
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“Uma sociologia da experiência incita a que se considere cada 

indivíduo como um «intelectual», como um ator capaz de dominar, 

conscientemente, pelo menos em certa medida, a sua relação com o 

mundo. A sociologia da experiência tem em vista definir a experiência 

como uma combinação de lógicas de ação, lógicas que ligam o ator a 

cada uma das dimensões de um sistema. O ator é obrigado a articular 

lógicas de ação diferentes, e é a dinâmica gerada por esta atividade que 

constitui a subjetividade do ator e a sua refletividade.”     

 (Dubet, 1994: 107) 

2.1.4. Contextos de socialização 

 Este sistema de ações concebido num diálogo de perspetivas abre 

caminhos para o entendimento de uma nova perceção dos indivíduos, onde 

estes se predispõem com maior facilidade à interpretação e à reflexão do 

mundo, criando, igualmente, mais e melhores condições para ampliarem as 

suas aprendizagens. Os indivíduos, transformados em atores neste sistema, 

têm assim de aprender um conjunto de códigos e disposições para colocarem 

em prática na vida e para saberem atuar nas mais diversas eventualidades.  

“Por isso mesmo, nascer significa ver-se submetido à obrigação 

de aprender. Aprender para construir-se, em um triplo processo de 

«hominização» (tornar-se homem), de singularização (tornar-se um 

exemplar único de homem), de socialização (tornar-se membro de uma 

comunidade, partilhando seus valores e ocupando um lugar nela). 

Aprender para viver com outros homens com quem o mundo é 

partilhado. Aprender para apropriar-se do mundo, de uma parte desse 

mundo, e para participar da construção de um mundo pré-existente. 

Aprender em uma história que é, ao mesmo tempo, profundamente 

minha no que tem de única, mas que me escapa por toda a parte. 

Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de relações e processos que 

constituem um sistema de sentido, onde se diz quem sou eu, quem é o 

mundo, quem são os outros”. 

(Charlot, 2000: 53) 
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Os indivíduos nascem já envoltos nestas condições e desde crianças 

que são submetidos a inúmeras aprendizagens nos diferentes contextos de 

socialização dos quais fazem parte ou presenciam. Logo, o conjunto das 

relações sociais que consequentemente influenciam os diferentes contextos de 

socialização, faz com que as aprendizagens sejam muitas e constantes ao 

longo da vida. “O homem não é, deve tornar-se o que deve ser: para tal, deve 

ser educado por aqueles que suprem sua fraqueza inicial e deve educar-se, 

«tornar-se por si mesmo».” (Idem, ibidem: 52) Contudo este processo necessita 

de ser introduzido por meio de uma educação que estabelece uma relação ou, 

então, uma apropriação do «ator» com o sistema, isto é, do indivíduo com a 

sociedade. Normalmente esse processo educativo trata-se de «algo» que é 

trazido ou mediado por outros. E entendemos este «algo» como uma 

abrangência absoluta que se pode desdobrar a nível cognitivo, cultural, e até 

mesmo algo mais básico como uma simples tarefa esporádica, dependendo 

dos contextos onde os indivíduos, predispostos a aprender, estão inseridos. 

Refere-se, exatamente, que os indivíduos precisam de aprender a viver em 

sociedade e que para isso precisam, também, necessariamente de uma 

educação, visando um ideal futuro de cidadão e um longo caminho de 

aprendizagens a percorrer, até atingirem esse objetivo pessoal e social. 

“A educação aparece pois como total e «sagrada», ela está longe de ser 

somente instrumental, aquisição de aprendizagens úteis, ela exerce uma 

influência total sobre a personalidade.” (Dubet, 1994: 27) Este veículo de 

aprendizagens, ao qual chamamos educação, está em todo lado, contudo 

define-se e gera dissemelhantes particularidades consoante os diferentes 

contextos de socialização e as culturas que os estabelecem. “Os vários 

contextos de socialização em que crianças e jovens estão inseridos, com os 

quais interagem e a forma como estes interagem entre si, assumem uma 

enorme importância no seu desenvolvimento”. (Medina, 2002: 119) A partir do 

momento que nasce, a criança deve construir-se, porém a sua construção 

define-se com base no percurso que ela realiza. Um percurso assente em 

vários contextos sociais e culturais, aos quais a criança se deve integrar e 

apropriar para que assim se consiga transformar, e possivelmente evoluir. São 

muitos e distintos os contextos de socialização que cercam constantemente 
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todas as crianças, dos quais derivam inúmeras aprendizagens que lhes vão 

fornecendo alicerces ao seu desenvolvimento, seja diretamente por interação 

ou apenas por influência. É segundo estes contextos que a criança se vai 

construindo, e definindo a sua personalidade, que por consequência vai 

orientar o seu modo de agir noutros contextos, próximos ou distantes dos seus. 

Destacam-se assim dois contextos muito importantes e que suprem a 

responsabilidade de construírem a criança, ou por outras palavras de 

transformarem a sua personalidade singular numa personalidade integrada e 

socializada, mas ao mesmo tempo autónoma e consciente. Refiro-me ao 

contexto familiar intermediado pela família e ao contexto escolar intermediado 

pelo professor num espaço social de aprendizagem, logo, expressamente 

numa aula. E será a escola, enquanto organização social principal, que vai 

operar em máxima percentagem no processo educativo das crianças, tentando 

assim manter o contrato com a sociedade na construção dos indivíduos. 

Inicialmente, numa primeira fase da vida, e presumivelmente ainda 

durante alguns anos, é o contexto familiar que se destaca em grande escala no 

desenvolvimento supremo e primeiro das crianças. A criança nasce e no 

imediato torna-se parte de uma família, ou seja, torna-se membro de uma 

linhagem familiar que a antecede e que por esse motivo já encerra em si um 

determinado «inventário» social, cultural e económico. Este «inventário» 

integra, ainda, os costumes, as tradições, as rotinas e claramente uma 

linguagem, que caracterizam o contexto familiar de cada criança. É com a 

família que a criança começa a sua vida realizando as suas primeiras 

experiências, e portanto é com a família que a criança vai aprender um 

conjunto de códigos iniciais que vão formar e suportar as suas bases para que 

consiga projetar-se noutras realidades. Este contexto familiar que principia a 

vida das crianças, contudo, varia de uma forma muito acentuada de família 

para família. São muitos os fatores que levam a estas variações, e que 

distinguem as diferentes famílias, colocando-as hierarquicamente na estrutura 

social. O fator económico torna-se preponderante nesta dualidade que separa 

as famílias por classes, sendo umas mais favorecidas em relação às outras. A 

divisão das famílias por classes económicas influencia, de certo modo, outros 

fatores como por exemplo, a cultura que naturalmente revela a condição da 
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família e por efeito, também a da criança. Nesta primeira fase em que a criança 

se refugia no seio familiar a divisão social parece, ainda, encoberta e por isso 

cabe à família a sua preparação para que a entrada noutros contextos seja 

feita em pleno, dando continuidade à sua socialização.  

Chega-se, justamente, a um momento da vida em que a criança se vai 

defrontar com outros contextos como a própria comunidade e outros grupos 

mais restritos como os grupos de amigos, clubes ou até mesmo equipas 

provenientes dos eventos coletivos. No entanto, apesar deste contacto variado 

com diferentes contextos de socialização que transformam a criança, é o 

contexto escolar, pela presença dominante no tempo social da mesma, que se 

vai destacar em peso, pelo aparato que carrega e pelo impacto que apronta. 

Ocupando um tempo realmente considerável, a escola passa a fazer parte da 

rotina diária de todas as crianças, obrigatoriamente, durante, pelo menos, doze 

anos, ou então, perspetivando melhores circunstâncias futuras, durante mais 

alguns anos no ensino superior. A criança entra desta forma num espaço novo 

e passa a integrar uma nova comunidade bastante diversificada a todos os 

níveis, seja a nível cultural, intelectual, cognitivo ou físico. 

2.1.5. A escola enquanto contexto de socialização 

A escola aparece assim na vida de todas as crianças, mas com um 

propósito muito definido. Um propósito histórico, que como já referi antes, 

assenta numa relação entre a sociedade e a escola à base de fins e objetivos, 

os quais a última deve cumprir. “As teorias funcionalistas que tratam da relação 

entre a escola e a sociedade tendem a fazer uso de um argumento que tem a 

seguinte estrutura lógica. Elas postulam que a sociedade tem certas 

necessidades (…)” e que a escola é a organização “(…) mais obviamente 

capaz de satisfazer algumas dessas necessidades.” (Murphy, 1982: 8) 

Necessidades concretas, como já abordei, e referentes à intenção de construir 

um determinado tipo de cidadão, que, por sua vez, deve atuar, também, de 

uma determinada forma. Sendo a escola a organização que melhor pode 

responder, então, nesse caso a sua função recai na formação das crianças que 

recebe. Crianças que rapidamente se tornam alunos e depois futuros cidadãos 

coagidos a entrarem na sociedade, que se quer ideal e funcional. Trata-se de 
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uma relação em que a escola funciona exatamente para obedecer às diretrizes 

do projeto social. A escola mostra-se, assim, subordinada ao sistema social 

que carrega em si princípios estruturadores e que, portanto, definem os seus 

objetivos e prescrevem o seu modo de funcionar, isto é, definem à escola um 

determinado projeto educativo. Subjugada neste formato, a escola deve 

construir um trajeto capaz de corresponder ao sistema e, logo, satisfazer as 

necessidades da sociedade. Este processo relacional traduz-se num mandato 

específico, que estabelece a função da escola e da organização escolar de 

uma maneira muito objetiva, guiada pelos princípios da educação formal, e que 

condiciona toda uma comunidade que dela faz parte, sejam diretamente os 

alunos, os professores, os técnicos auxiliares e, indiretamente, as famílias. 

Trata-se de um contexto escolar que resulta de uma sociedade idealizada, e 

que é tangente à cultura da mesma, que se denomina como uma cultura 

dominante e soberana.  

Percebe-se, então, a escola como a amostra mais fiel e pura do que é a 

sociedade. Uma espécie de sociedade em miniatura muito «funcional» que 

concebe no seu interior uma cultura específica, que gere uma comunidade 

inteira muito diversificada e prepara condições para que esta atue de uma certa 

maneira. Desta forma, percebemos a escola, também, como um sistema de 

ações onde a comunidade escolar se tem de integrar no contexto e interiorizar 

os valores que o constituem e, logicamente, atuar perante esses valores. 

Valores de uma cultura dominante, proveniente da sociedade, que atribui a 

esta comunidade determinados papéis e funções. As crianças, a quem se 

atribuiu o papel de alunos, são as que mais sentem o impacto deste contexto, 

que se apresenta como algo novo, diferente, rigoroso e objetivo, e ao qual têm 

de corresponder durante logos anos até à sua entrada no mundo do trabalho. 

O processo de organização escolar apresenta-se, assim, como um «percurso 

de obstáculos» que as crianças têm de superar. Um percurso organizado por 

várias etapas ordenadas por uma exigência crescente, às quais os alunos têm 

de corresponder para avançar. E nesta circunstância, só avançam se o 

trabalho por eles produzido respeitar as ditas exigências, caso contrário, são 

obrigados a repetir tudo outra vez, até conseguirem atingir o grau exigido de 

produção. Noutras situações em que esse grau não é atingido, ou procuram 
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soluções ligadas a uma escolarização mais técnica e profissionalizante como 

os cursos profissionais, ou então, desistem decididamente de estudar e vão 

trabalhar. O trabalho destinado a este conjunto de indivíduos que desiste da 

escola, certamente, não estará no topo das profissões socialmente 

privilegiadas, mas sim ligado a postos altamente descredibilizados. “Quanto 

mais longa for a escolarização, mais importante é o papel que ela desempenha 

na distribuição das posições sociais, mais ativa ela é na construção de uma 

cultura comum, mais o debate, durante muito tempo reservado aos 

profissionais da cultura, desce à experiência dos atores na forma de escolhas e 

alternativas.” (Dubet, 1994: 179) 

Os alunos, embrenhados nestas condições devem ao máximo integrar-

se na escola, para que consigam integrar-se efetivamente na sociedade. Eles 

sabem e aprendem a organizar esta realidade e conhecem os limites do que 

podem e não podem fazer, porque se apropriam do contexto e, condicionados 

por pressões externas, percebem, ou melhor ainda, são induzidos pelos 

adultos a perceber as potencialidades que este lhes pode proporcionar, 

principalmente no futuro, com o trabalho. Mesmo na atualidade, é clara, esta 

forte e inquebrável relação que a escola tem com o sistema de trabalho. As 

crianças, transformadas em alunos e percebidas também como atores neste 

pequeno sistema social, encontram assim as razões para atuarem na escola, 

mais precisamente nas aulas, que é onde passam realmente longos períodos 

de tempo, tentando alcançar o privilegiado papel de bom aluno, ou ainda, o 

papel de melhor aluno. Estamos perante o «ofício da criança» descrito por 

Philippe Perrenoud (1995) como um processo de adequação das crianças às 

expectativas dos adultos de se tornarem excelentes alunos. O «papel» da 

criança parece, desta forma, reduzir-se somente à escola e ao consequente 

sucesso escolar. Cria-se uma espécie de protocolo que direciona o 

pensamento dos alunos para um determinado objetivo definido pelo ideal de 

aluno. Contudo nem todos os alunos conseguem alcançar esse papel e 

portanto são, também, ordenados numa estrutura hierárquica que organiza 

uma suposta escala de inteligências e capacidades. Tema, este, que se liga à 

relação dos alunos com o saber, propenso a ser abordado no subcapítulo da 

aula enquanto microcontexto, mas que contudo está também ligado à estrutura 
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social. Ou seja, esta escala hierárquica de inteligências e capacidades 

encontra-se muitas vezes ligada a uma outra escala, que por sua vez organiza 

as diferentes culturas das famílias desses alunos, e que coincidentemente 

parecem emparelhar-se. Existe um estudo clássico realizado por Pierre 

Bourdieu e Jean-Claude Passeron (2009) na obra “A reprodução: elementos 

para uma teoria do sistema de ensino”, em que estes autores concluem que 

“há uma relação direta entre o resultado escolar e a classe social de origem em 

todos os níveis de ensino, sobretudo no universitário, e a transformação do 

sistema escolar está intimamente ligado à transformação da estrutura das 

relações de classe.” (Bourdieu e Passeron, 2009: 17) 

Apontei, anteriormente, para o fator económico como sendo o fator 

pioneiro na divisão das famílias por classes e consequentemente na atribuição 

de uma certa cultura, que se reflete parcialmente nas crianças. Liliana Alves 

(2013) na sua dissertação “Relações entre as condições familiares e o 

desempenho escolar” também nos apresenta um estudo, no qual as principais 

conclusões denotam que o sucesso escolar dos alunos parece aumentar 

consoante a escolaridade dos pais e também à medida que a classe social de 

origem é mais favorecida. Neste sentido percebemos que a família tem um 

papel central relativamente ao modo como as crianças realizam o seu percurso 

escolar, e a escola tende a reforçar essa reprodutividade social segundo um 

«efeito de Pigmalião»3. Assim sendo torna-se muito difícil perceber “os 

resultados e os comportamentos escolares da criança a não ser que 

reconstruamos a rede de interdependências familiares através da qual ela 
                                                             
3
 O termo «efeito de Pigmalião» resultou de um estudo realizado numa escola, pelo psicólogo 

Robert Rosenthal e pela diretora dessa mesma escola Lenore Jacobson, em 1960, para 
perceber como as expectativas dos professores afetavam o desempenho dos alunos. Esse 
estudo comprovou que quando os professores têm uma visão positiva dos alunos tendem a 
estimulá-los de maneira a que estes adquiram melhores resultados, alcançando mais 
facilmente o sucesso. Contrariamente se os professores têm uma visão negativa dos alunos 
tendem a adotar uma postura mais rígida que acaba por influenciar os resultados destes 
alunos, levando-os ao insucesso escolar. A visão que os professores têm dos alunos provém, 
certamente, dos modos como estes atuam e se relacionam com a escola, logo, uma visão 
ligada ao estatuto familiar e cultural de cada aluno, que deve recair numa realidade e não em 
meras suposições. Nesse sentido as crianças percebidas como bons alunos, provenientes das 
famílias das classes mais favorecidas, continuam bons alunos, já as crianças percebidas como 
maus alunos, provenientes das famílias das classes mais desfavorecidas, continuam maus 
alunos. Percebe-se o «efeito de Pigmalião», em educação, como um procedimento cíclico de 
reprodutividade social onde as nossas ações são capazes de influenciar os outros de tal 
maneira que essa perceção irá criar um impacto no modo como os outros se relacionam 
connosco, causando determinados efeitos em nós próprios, e que por sua vez irá reforçar 
ainda mais as nossas ações iniciais;    



33 
 

constitui os seus esquemas de perceção, de apreciação, de avaliação, e a 

maneira como estes esquemas podem reagir assim que eles funcionam no 

interior de formas escolares e de relações sociais.” (Lahire, cit. in Alves, 2013: 

25) Este é o sistema central pelo qual se orienta a escola, e que lhe determina 

um projeto educativo específico, que se proporciona nas diferentes aulas, 

aprisionando como consequência toda a comunidade escolar.  

Em síntese a este subcapítulo, intitulado de “A sociedade enquanto 

macrocontexto”, podemos refletir sobre o que antecede o projeto educativo de 

uma escola, percebendo a profunda relação que esta tem com a sociedade. 

Entendemos a sociedade enquanto um macrocontexto, historicamente 

transformado e consolidado num paradigma funcional, mas repleto de 

incertezas estruturais, que aprisiona a escola às suas necessidades. Podemos, 

realmente, espelhar o sistema social no sistema escolar, entendidos aqui com 

um macrocontexto e como um mesocontexto sucessivamente, e entender 

muitas semelhanças, principalmente no modo como os cidadãos e os alunos 

atuam nos respetivos sistemas de ação, que por sua vez apresentam, também 

muitos paralelismos. Contudo podemos refletir sobre quais as vantagens e as 

desvantagens de tal aproximação, e nos próximos subcapítulos, vou procurar, 

então, perceber a realidade escolar, desdobrando a cultura e a organização 

escolares. Neste sentido pretendo abrir o caminho para a discussão de uma 

realidade interna nas escolas sobre o projeto pelo qual se traduz, em 

correspondência com a sociedade, a educação.  
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2.2. A escola enquanto mesocontexto 

No centro da teoria ecológica definida por Urie Bronfenbrenner encontra-

se o mesocontexto, um contexto intermédio assente quase sempre sobre uma 

organização social, que por sua vez é regida por uma instituição social, e que 

se encontram ambas inseridas numa sociedade. O mesocontexto, nesta ordem 

de ideias, encontra-se relacionado a uma cultura em particular, muito 

provavelmente, próxima ou derivada dessa mesma sociedade, traduzindo-se 

num sistema exclusivo de ações e relações sociais. Desta forma, conseguimos 

ligar o contexto escolar e o contexto educativo a este nível meso, entendendo 

sucessivamente a escola como uma organização e a educação, pela qual se 

constitui em prol dos valores instituídos, como uma instituição. Logo, a 

organização escolar deve orientar-se segundo um conjunto de regras e 

normas, provenientes da instituição educativa, assegurando a organização do 

contexto escolar e da comunidade que dele faz parte. Será envolto no projeto 

educativo da escola, antecedido pela sociedade enquanto macrocontexto 

abordado anteriormente, que pretendo desenvolver esta segunda parte da 

minha investigação de maneira a refletir sobre a cultura e a organização 

escolares. Este subcapítulo será substancialmente importante e necessário à 

questão central do meu relatório, pois vai abrir as portas à aula enquanto 

microcontexto. 

2.2.1. Da escola das certezas à escola das incertezas 

Pensar em educação na atualidade é, inevitavelmente, pensar na 

escola. Saliento uma vez mais o impacto que o contexto escolar tem no 

processo de construção dos indivíduos. A escola, sendo uma das estruturas 

organizacionais mais importantes da sociedade, por todos os fins e objetivos 

requeridos na construção dos indivíduos, e que portanto lhe conferem uma 

relação, vem desta forma instituir uma parte significativa da educação, 

denominada por educação escolar ou também por educação formal. Contudo, 

não sendo o conceito de educação formal, o mais lato, em comparação àquele 

que corresponde às aprendizagens realizadas no decorrer da vida quotidiana, 

isto é, ao conceito de educação informal, ele não deixa, por isso, de ter um 

papel proeminentemente relevante na aprendizagem. E neste raciocínio, 
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instaura-se socialmente a tendência de afirmar a escolarização como a única 

fórmula de conceber a educação, formalizando-se a escola como o único ponto 

de referência para toda a ação educativa. Esta consciência sobrepõe a 

educação escolar a qualquer outro tipo de educação, ficando esta marcada 

pela «hegemonia da forma escolar» como refere Rui Canário (2006). 

O acesso à educação escolar independentemente dos fatores sociais, é, 

atualmente, algo tido como natural pela maioria das crianças e jovens, através 

do reforço dos Estados soberanos. Todavia, a educação formalizada nesta 

fórmula hegemónica, que se responsabiliza pela formação e pela construção 

dos indivíduos nas organizações escolares, demorou muito tempo a compor-

se, como já percebemos no subcapítulo anterior. Anteriormente, abordei a 

evolução relacional entre a escola e a sociedade, e nesse sentido foi legível, 

também, a evolução de um «sistema educativo» e o propósito do mesmo face 

às mudanças e às necessidades sociais de uma dada realidade histórica. 

Passando pela aprendizagem dos ofícios na Idade Média para uma 

aprendizagem mais especializada derivante da industrialização no século XIX, 

muito ligada aos sistemas de trabalho, a educação tem-se transformado, 

igualmente, a par com a sociedade. Apesar do panorama escolar se ter 

consolidado com a Revolução Industrial e com todos os fatores que dela 

derivaram, impulsionando a regência disciplinar do sistema educativo, este só 

começou a ser repensado após a 2ª Guerra Mundial. Foi, portanto, no pós-

guerra que a grande transformação do sistema educativo se sucedeu, 

estabelecendo a democratização do sistema escolar e a escolaridade 

obrigatória. A escola formaliza-se estruturada numa conceção de educação 

democrática, laica e gratuita, associando-se eternamente à sua função o 

compromisso de uma educação com igualdade de oportunidades para todos. 

No entanto esta tentativa promissora revelou-se um trabalho árduo e o seu 

percurso construiu-se num caminho muito conturbado, com necessidades de 

reconstrução e revisão sistemáticas em todo o sistema escolar e educativo. 

Rui Canário (2006), na sua obra “A escola tem futuro? Das promessas 

às incertezas”, apresenta esta perspetiva evolutiva claramente em três etapas 

distintas, relativas à transformação do sistema educativo desde que este se 

conformou até à atualidade, ou seja, por outras palavras o autor definiu as três 
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etapas que acompanharam a evolução da escola e definiu-as como a «escola 

das certezas», a «escola das promessas» e a «escola das incertezas». 

Designou a «escola das certezas» como a escola da primeira metade do 

século XX. A escola, derivada da industrialização, e que operava como uma 

fábrica, ministrando nos indivíduos alicerces, para que estes se integrassem 

nos sistemas de trabalho. Desta forma foi-se construindo um consenso 

relacional entre os indivíduos e a sociedade, à base da disciplina. A disciplina, 

que surgiu na procura da liberdade, como expõe Foucault (1999), fez emergir 

uma normalidade social, que retirou as responsabilidades à escola, na 

produção das desigualdades. Neste sentido a escola aparece como uma 

organização dissimulada na justiça, mas num mundo marcado pela injustiça. 

Seguidamente, o autor apresenta-nos a «escola das promessas», proveniente 

do pós-guerra, que assistiu à passagem de uma escola elitista para uma escola 

de massas, e que se insurgiu num clima otimista e, tal como o autor a intitulou, 

tentou renovar a sua função em três promessas. Promessas relativas ao 

«desenvolvimento», à «mobilidade social» e à «igualdade», que pré-

configuravam um mundo em transformação. Porém, esta convicção falhou 

redondamente e estas promessas levaram a um retrocesso que se opôs a esta 

ideologia. A escola não estava preparada para responder a tal diversidade de 

alunos, e paradoxalmente converteu-se novamente numa escola produtora de 

desigualdades, reforçando ainda mais as desigualdades sociais e, por esse 

motivo, deixou de ser vista como uma organização justa. É nesta indução 

antagónica que liga a diversidade à desigualdade que Rui Canário (2006) 

supõe a «escola das incertezas». Uma escola envolta num paradigma em que 

o sistema educativo tenta responder aos problemas que vão surgindo, 

renovando-se sistematicamente ao longo dos tempos à base de reformas, 

políticas e leis. Todavia as múltiplas e repetitivas reformas educacionais que, 

nos últimos tempos, têm absorvido o sistema educativo, não têm conseguido 

encontrar respostas totalmente eficazes para os desafios que vão surgindo na 

escola e que por sua vez afetam a comunidade escolar, principalmente os 

alunos. Revela-se, então, um trabalho difícil garantir que todos os alunos, desta 

comunidade tão diversificada, aprendem e concluem o seu percurso com 

sucesso, dentro da escolaridade obrigatória, combatendo, desta forma, o 

insucesso e o abandono escolares.  
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Insiro neste momento uma reflexão sobre a educação escolar, tentando 

perceber em que sentido este conceito se desdobra na atualidade. Podemos 

realmente perceber, nesta fase da investigação, que a educação se pode 

polarizar em duas vertentes opostas mas, possivelmente, paralelas. Isto é, 

podemos entender a educação escolar como um processo social numa 

vertente que produz e reproduz indivíduos através da transmissão de uma 

determinada cultura, garantindo a continuidade da sociedade. Da mesma 

maneira que podemos reconhecer a educação escolar como um processo de 

desenvolvimento dos próprios indivíduos numa vertente capaz de lhes conferir 

competências reflexivas, garantindo-lhes uma certa independência para com a 

sociedade. Contudo, isto não quer dizer que a primeira vertente não seja, 

também, equiparada a um processo de desenvolvimento dos indivíduos, pelo 

contrário, indivíduos bem socializados, também chamados de cidadãos ideais, 

têm grandes possibilidades de se desenvolver. Estamos, antes, perante uma 

situação em que a educação escolar se estabelece ora segundo uma destas 

vertentes, ora segundo um processo onde se combinam ambas, numa mistura 

de perspetivas.  

É já sabido que a educação se tem definido a par de uma relação 

histórica com a sociedade em prol dos objetivos e fins requeridos à escola, 

enquanto organização social, na construção de indivíduos úteis e funcionais. 

Porém devido às sucessivas mudanças que ocorreram após a 2ª Guerra 

Mundial anunciando a democratização do sistema escolar e a escolaridade 

obrigatória, esses objetivos e fins ligados aos indivíduos, embora não 

suprimidos, tomaram o segundo plano pela prioridade que se estabeleceu em 

relação à educação com igualdade de oportunidades para todos. Supôs-se, 

assim, uma tentativa de reviravolta no sistema educativo, mas o que realmente 

se sucedeu foi que este não conseguiu dar respostas ao novo objetivo, por 

continuar muito dependente do sistema social e vice-versa. No entanto, a 

preocupação com um sucesso generalizado a nível escolar e o 

desenvolvimento dos indivíduos enquanto seres mais conscientes e reflexivos 

propensos a alcançarem esse sucesso, despontou uma postura de mudança 

relativamente à educação escolar, que se reformulou em vantagem de uma 

educação pedagogicamente mais preocupada com o percurso dos alunos, 
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ainda que assente nos mesmos objetivos e fins sociais, dos quais nunca se 

desprendeu totalmente. Sendo assim, a educação escolar tem-se estabelecido 

segundo um processo conjugado pelas duas vertentes em simultâneo. 

Concebe-se a “escola como um espaço social, onde se vivenciam conflitos 

potenciadores da aprendizagem da autonomia e da liberdade individual.” (Leite 

e Terrasêca, 1993: 39) Em reflexão, prevê-se que os desafios falhados e de 

difícil superação constam, precisamente, deste lado que confere à escola esta 

dualidade de perspetivas, uma vez que continuando a ser uma organização 

social, também será intermediada por valores sociais. E neste discurso se o 

objetivo deste sistema educativo ambivalente se foca na construção de um 

ideal de aluno, futuro cidadão, ao mesmo tempo que tenta disponibilizar uma 

escolaridade igual para todos, então o resultado só pode fracassar, porque a 

soma destas duas perspetivas pode indicar uma incompatibilidade. Podemos 

verificar essa falta de compatibilidade, averiguando as culturas existentes no 

seio escolar, como irei abordar a seguir.  

2.2.2. A cultura escolar e a reprodução social  

Anteriormente, referi-me à escola como uma pequena sociedade que 

reproduz, em certo sentido, a cultura da «grande sociedade». Uma cultura 

central e poderosa, proveniente das classes mais favorecidas e que se espelha 

por todo o sistema educativo e escolar. Todavia, se este contexto se suporta 

num tipo de cultura, então a escola apresenta-se a uma grande parte das 

crianças e jovens, afastados dessa cultura, como um desafio crítico e muito 

delicado. 

 “Objeto de uma contextualização primária no seio da família, 

regulada pela sua classe social de origem, a criança, com a entrada para 

a escola, atravessa um processo de descontextualização e 

recontextualização, tão mais acentuado quanto maiores as diferenças 

entre a casa e a escola, quanto mais a cultura da família se afasta da 

cultura dominante, quanto mais restritos forem os seus códigos 

linguísticos familiares e mais elaborados os códigos linguísticos da 

escola.” 

(Bernstein, cit. in Medina, 2002: 119) 
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 A escola, uma vez aberta a todos os grupos sociais e ao tornar-se 

obrigatória, sendo esta obrigatoriedade crescente ao longo dos tempos 

culminando atualmente no 12º ano, converteu-se numa comunidade que 

incorpora uma enorme diversidade de alunos. Um conjunto onde todas as 

crianças são diferentes, não só a nível económico e cultural, mas também a 

nível cognitivo e motivacional. Todas as crianças, apesar das suas 

dissemelhanças, têm direito ao acesso e à participação em todo o contexto 

escolar. Afirma-se que a escola é para todos, mas questiona-se, de facto, se o 

sucesso escolar é, também, para todos, ou seja, se vai ao encontro de todas as 

crianças de forma igual e lhes apresenta um «percurso de obstáculos», 

também ele igual. A escola determinada numa cultura, e ao valorizá-la em 

detrimento das outras, relativamente à distância a que estas se encontram da 

sua, está a hierarquizar todas as restantes culturas como inferiores. Por outras 

palavras, apesar de receber e aceitar as diferentes culturas, a escola tende a 

posicioná-las segundo a proximidade que estas têm com a cultura dominante, e 

neste sentido, posiciona, também, as crianças que recebe dessas culturas 

numa determinada estrutura, como já abordei. E no seguimento desta lógica, 

as crianças, que portanto se tornam alunos na escola, cruzam-se com 

processos de apropriação cultural. Se são alunos provenientes das famílias das 

classes socioeconómicas mais favorecidas, “possuindo atitudes, raciocínios, 

expectativas e desempenhos semelhantes aos usados na escola e por ela 

valorizados, são sujeitos a um processo de enculturação em que a sua 

identidade cultural é ampliada.” (Leite e Terrasêca, 1993: 38) No entanto, se 

são alunos que fazem parte das famílias das classes socioeconómicas mais 

desfavorecidas “defrontam-se com dificuldades acrescidas, provenientes da 

subvalorização da sua cultura de origem tendo, por isso mesmo, de se sujeitar 

a um processo de aculturação que os capacite à assimilação do modelo 

cultural privilegiado pelo sistema.” (Idem, ibidem: 38) Ambos os processos, 

enculturação e aculturação, pressupõem o enriquecimento escolar dos alunos 

rumo ao sucesso escolar, mas o seu alcance anuncia distâncias díspares de 

uns para os outros, e essa meta pode mesmo nunca ser alcançada por todos. 

Por esse motivo, o desenvolvimento destes processos de apropriação cultural 

produz, em larga escala, desigualdades entre os vários alunos na escola 

quanto ao percurso que realizam. Mas de todos os obstáculos, o maior revela-
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se ser mesmo a língua falada. Basil Bernstein foi um dos autores que abordou 

este tema, refletindo sobre os «códigos linguísticos» entre culturas, que 

contrastam quanto ao uso da linguagem. Desta forma o autor dividiu-os em 

duas categorias, os «códigos elaborados» e os «códigos restritos», 

respetivamente ligados às famílias das classes mais favorecidas e às famílias 

das classes mais desfavorecidas. Os «códigos elaborados» referem-se a um 

“estilo de linguagem em que o significado das palavras pode ser 

individualizado, para se adaptar às exigências de situações particulares.” 

(Giddens, 2008: 515) Já os «códigos restritos» referem-se a um “tipo de 

discurso ligado ao seu contexto cultural específico.” (Idem, ibidem: 514) As 

crianças portadoras de «códigos linguísticos elaborados» serão capazes de 

perceber melhor a linguagem abstrata dos conteúdos escolares e de comunicar 

as suas perguntas e ideias mais facilmente. Contrariamente, as crianças 

portadoras de «códigos linguísticos restritos» irão revelar grandes dificuldades 

para entenderem essa mesma linguagem, e num esforço de tradução, ou 

iniciam um questionário infindável aos professores ou retraem-se por completo 

nas suas próprias traduções.  

 Segundo esta segmentação, que como percebemos, se tem mantido 

presente na escola durante muitos anos, a educação escolar, sustentada pela 

cultura dominante, sugere um paradigma de reprodução social. Entra-se num 

estado crítico onde a escola não parece capaz de superar as diferenças de 

origem das crianças, perpetuando-as, embora existam muitos alunos que 

encaram bem o seu ofício e excecionalmente ultrapassam essas barreiras 

culturais e sociais através do seu esforço e trabalho. Esta situação submete as 

duas culturas, a cultura familiar e a cultura escolar, a uma relação de confronto 

e de constante conflitualidade principalmente por parte das crianças e dos 

jovens. “Tenho definido também a relação escola-família como sendo uma 

relação entre culturas (…), o que pode levar a situações de continuidade 

cultural e social, mas também de distância, de rutura ou choque cultural, ou 

ainda de aculturação e de violência simbólica. (…) Deste ponto de vista, a 

relação escola-família pode contribuir para reforçar, manter ou atenuar 

desigualdades sociais e diferenças culturais.” (Silva, 2010: 450) Afirma-se que 
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a escola reproduz uma grande parte das desigualdades sociais, mas também 

produz as suas próprias desigualdades e exclusões.  

A cultura e os códigos linguísticos herdados são fatores propensos à 

reprodução social, porém existem muitos outros fatores, os quais podem estar 

desconectados dos primeiros, que se tornam, também, a causa de muitas das 

desigualdades e exclusões na escola, e estão diretamente ligados aos 

diferentes alunos. Normalmente estes fatores, que provocam exclusões na 

comunidade de alunos e outros problemas ainda mais graves como o 

«bullying», resultam de situações que por alguma razão se distinguem de uma 

certa normalidade social absorvida por uma infinidade de estereótipos. Estes 

podem resumir-se em níveis distintos, isto é, podem definir-se a nível 

sociodemográfico, a nível pessoal ou a nível familiar. O nível sociodemográfico 

aparece relacionado com dados etnográficos, económicos, sociais e raciais. O 

nível pessoal desdobra-se num conjunto muito diversificado de fatores 

imperantes na condição física, psicológica, cognitiva, motivacional, entre outros 

e que se repercutem nos alunos a nível da autoestima e da autoconfiança. Por 

último, o nível familiar relaciona-se com a estrutura familiar de cada aluno em 

torno de determinados desequilíbrios que podem envolver o próprio contexto 

em que vivem. Estes são fatores que agregados a uma determinada cultura e 

linguagem vão definir o percurso escolar dos alunos, influenciando, em grande 

parte, o seu modo de estar e de agir na escola. Esta situação pode, 

consequentemente, afetar a relação que estes têm com os contextos escolar e 

educativo e nesse sentido o percurso que realizam vai depender do modo 

como cada aluno se apropria das diferentes situações. 

 É através de uma leitura variada de diversos autores, sobre o tema da 

desigualdade em volta da educação escolar, que ressalvo o trabalho de Pierre 

Bourdieu (2002), em torno do tema «habitus», para refletir sobre os processos 

de apropriação cultural e social. Uma reflexão que tem como problemática a 

necessidade do domínio de determinadas ferramentas, por parte dos alunos, 

na apropriação dessa cultura e no modo como atuam. O conceito de «habitus» 

surge neste sentido, na obra de Bourdieu como crítica à escola sobre o papel 

que exerce na reprodução social e aos discursos que defendem uma educação 

com igualdade de oportunidades para todos. Mais exatamente afirma que a 
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escola pressupõe um conjunto de ferramentas próprias que as crianças das 

famílias socioeconómicas mais desfavorecidas não possuem, e que portanto, 

muitas vezes, as condena ao insucesso escolar. Essas ferramentas surgem, 

por sua vez, com base na «bagagem» sociocultural de cada aluno, herdada de 

contextos anteriores, maioritariamente do contexto familiar, as quais tendem a 

diferenciar-se socialmente e culturalmente de aluno para aluno. O autor 

menciona a «bagagem» de cada aluno em termos de capital e subdivide-a em 

«capital económico» referente aos bens materiais e posses, «capital social» 

ligado às relações sociais e «capital cultural» muito influenciado pelo capital 

económico e também pelo capital social de cada família4. É o somatório de 

capital incorporado nos diferentes alunos juntamente com a estrutura dos 

valores escolares, que lhes fornece um conjunto de disposições para agirem de 

determinada maneira. Conjunto, esse, que se traduz precisamente num 

«habitus». Este conceito revela-se, assim, no elo de ligação entre o aluno, a 

escola e uma situação concreta do contexto, resultando numa ação individual 

do próprio, que, contudo, é coerente com as expectativas que se tinha dele, 

relativamente à sua classe de origem5. O «habitus» refere-se, portanto, a um 

“sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 

perceções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 

tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 

esquemas.” (Bourdieu, cit. in Setton, 2002: 62)  

É na sequencia do «habitus», introduzido por Bourdieu, que Maria da 

Graça Jacintho Setton (2002), no seu artigo “A teoria do habitus em Pierre 

Bourdieu: uma leitura contemporânea”, mobiliza este conceito ligando-o aos 

sistemas de socialização na atualidade. A autora concebe o conceito de 

«habitus» na sua essência, ou seja, percebe-o como um sistema gerado por 

um passado e orientado para uma ação no presente, contudo procura focar o 

seu estudo numa perspetiva futura, isto é, ainda assente nesse mesmo 

                                                             
4
 O «capital cultural» surge determinado tanto pelo «capital económico» como pelo «capital 

social», uma vez que estes últimos podem garantir o primeiro. O «capital económico» pode 
proporcionar meios financeiros para uma maior acessibilidade aos espaços culturais, já o 
«capital social» dispõe e cria, através de relações sociais, estruturas influentes que ampliam e 
facilitam o acesso à cultura;   
5
 «Efeito de Pigmalião» anteriormente referido; 
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sistema, procura entendê-lo mais exatamente no modo sistemático como ele se 

reformula com os diferentes contextos de socialização. Um sistema em 

constante transformação derivado da relação entre os condicionamentos 

sociais objetivamente estruturados da escola e a subjetividade dos alunos, que 

consequentemente os faz progredir e evoluir. Trata-se de uma teoria que 

relaciona as noções de um «habitus individual» com um «campo». Por outras 

palavras, um «habitus» singular originado por uma classe, mas gerado pela 

reflexibilidade de cada um, e uma estrutura de um «campo» específico 

entendido como uma organização social, dentro dos objetivos e fins que o 

estabelecem, e que em conjunto permitem desligar de uma certa introspeção 

do passado de uma classe, para repensar o «habitus» a partir de uma situação 

capaz de transformar o aluno. Afirma-se que o «habitus» se vai construindo e 

que está constantemente em transformação, aspirando ultrapassar a 

normalidade da classe sociocultural de origem, dependendo da própria 

evolução dos alunos.  

“Habitus surge então como um conceito capaz de conciliar a 

oposição aparente entre a realidade exterior e as realidades individuais. 

Capaz de expressar o diálogo, a troca constante e recíproca entre o 

mundo objetivo e o mundo subjetivo das individualidades. Habitus é 

então concebido como um sistema de esquemas individuais, 

socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e 

estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas 

(em condições sociais específicas de existência), constantemente 

orientado para funções e ações do agir cotidiano.  

(Setton, 2002: 63) 

O «habitus», nesta perspetiva, torna-se precisamente uma espécie de 

sistema de ações utilizado pelos alunos na escola, muito semelhante ao 

sistema de ações apresentado por François Dubet (1994) e abordado no 

subcapítulo anterior. A transição das crianças de um contexto para o outro, 

mais especificamente da família para a escola, e a consequente passagem 

para o papel de alunos, abre as portas, através do «habitus», para uma ação, 

construída num espaço de estratégia balizado pela subjetividade dos alunos e 
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pela integração dos mesmos numa estrutura escolar objetivada. “O habitus é 

uma subjetividade socializada.” (Bourdieu, cit. in Setton, 2002: 63) O contexto 

escolar obriga, portanto, a que os alunos aprendam a gerir o modo como atuam 

e socializam, e nesse sentido que aprendam, também, a invocar desde novos, 

diferentes «lógicas de ação» para as diferentes situações que vão encontrando 

no seu interior. E o interior, como já percebemos, está submerso por inúmeras 

imposições culturais que se apresentam de maneiras diferentes para os vários 

alunos que constituem a comunidade escolar. Bourdieu refere estas 

imposições provenientes das classes mais favorecidas e disseminadas no 

coletivo escolar em torno de uma «violência simbólica» dominante no processo 

de socialização. Nesse sentido os alunos das classes mais desfavorecidas e 

que iniciam um processo de aculturação, apropriam-se de uma realidade 

escolar tida, infelizmente, como normativa e referencial. É neste paradigma 

vinculado à sociedade mais global, que a fórmula escolar, baseada na cultura 

dominante e num conjunto particular de estereótipos, se naturaliza num modelo 

funcional que aparenta saber o que faz, mas que contudo ainda não cumpriu 

com o objetivo principal de uma educação com igualdade de oportunidades 

para todos. O processo evolutivo da fórmula educativa e escolar, absorvido 

pelo sistema social e cultural, tem-se, assim, conformado segundo um modelo 

organizacional historicamente naturalizado, tornando-se na referência máxima 

à estruturação interna das escolas. Todavia as escolas devem procurar um 

certo equilíbrio entre essa estrutura referencial e a comunidade da qual fazem 

parte. Por outras palavras, e uma vez mais na sequência narrativa da obra de 

Rui Canário (2006), assistimos à naturalização da instituição educativa e da 

organização escolar na sua totalidade.  

2.2.3. A naturalização da instituição educativa e da organização escolar  

O decurso de naturalização dos sistemas educativo e escolar apesar de 

apresentar muitas conformidades entre os vários países, pode diferir em alguns 

aspetos, e por essa razão irei suportar-me especificamente na reflexão do caso 

português. No entanto, esta situação pode, igualmente, variar de escola para 

escola, dependendo das especificidades que a determinam, ou seja, no caso 

de se definirem em termos de privatização, de um regime de autonomia, de 

uma pedagogia de projeto, ou ainda segundo um sistema de flexibilização 
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sobre o currículo. E nesse sentido, também, o sistema educativo se vai definir 

singularmente em cada uma destas organizações escolares. Por este motivo 

direciono, neste momento, a minha reflexão, ainda assente sobre o tema da 

desigualdade, para algo mais abrangente que envolve este conjunto tão 

diversificado de escolas e que potencia a «clientelização» da forma escolar, 

como expõe Manuel Matos (2008) no estudo “Jovens, alunos e ensino 

secundário: Um mundo crescente de contradições.” Por outras palavras e 

retirando as escolas privadas desta discussão por não se incluírem neste leque 

de escolas gratuitas, podemos referir as restantes especificações educativas 

como inacessíveis a alguns alunos, seja porque estes não se encontram 

geograficamente num lugar com uma destas escolas, ou mesmo porque as 

próprias escolas ostentam "estratégias de recrutamento, seleção e captação 

dos seus futuros alunos.” (Matos, 2008: 19) São estas estratégias que vão 

definir as comunidades de alunos de cada escola, dividindo-as numa estrutura 

intermediada pelos «rankings». Vivemos nesta realidade que se naturalizou, 

uma vez mais, desigual para uma parte dos alunos e das suas famílias, que 

anualmente iniciam um jogo estratégico de tentativas, na procura pela «melhor 

escola», dentro de um sistema de restrições decretadas. Contudo não ressalvo 

esta situação em torno de uma crítica a este tipo de escolas, contrariamente, 

esta inclina-se num modo de as valorizar, mas ao mesmo tempo de reforçar a 

mesma situação para as restantes escolas do país, e assim proporcionar uma 

educação com igualdade de oportunidades para todos. Neste sentido e 

focando-me, então, em torno das escolas comuns e públicas, pretendo 

seguidamente aprofundar a organização do sistema educativo e do sistema 

escolar em Portugal. 

 O sistema educativo aparece como um conjunto de meios que concebe 

o direito à educação e está compreendido pela educação pré-escolar, pela 

educação escolar e pela educação extra-escolar. Especificando, a educação 

pré-escolar é o primeiro contacto das crianças com a educação escolar e surge 

em cooperação com a ação educativa exercida pela família, sendo que a sua 

frequência é facultativa. Destinada a crianças com idades compreendidas entre 

os 3 anos e a idade de entrada no Ensino Básico, a educação pré-escolar 

estabelece-se em organizações próprias para o efeito e é regida por um 
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conjunto de objetivos que têm como base conteúdos, métodos e técnicas que 

se devem ajustar de forma equilibrada com o contexto familiar. Depois destaca-

se, impactante, a educação escolar que integra o Ensino Básico, o Ensino 

Secundário e o Ensino Superior, sendo que o Ensino Básico, compreendido em 

três ciclos, e o Ensino Secundário correspondem à escolaridade obrigatória. A 

educação escolar concebe ainda modalidades especiais como a educação 

especial, formação profissional, ensino para adultos, ensino à distância e 

ensino português no estrangeiro. Por último temos a educação extra-escolar 

que se insere numa perspetiva de educação continua e global, complementar à 

formação escolar ou então suplente em caso de carência da mesma.6  

É na conceção do sistema educativo que aparece o currículo, 

relacionado à organização e à seleção dos conteúdos e saberes que devem 

estar presentes no processo de ensino e aprendizagem. Estes, por sua vez, 

são assim sequenciados de acordo com o grau da sua complexidade numa 

estrutura que permita uma transição escolar equilibrada, influenciando a 

organização da escola relativamente ao modo como esta inclui o currículo e se 

apropria funcionalmente dele. O currículo define-se, assim, como um 

instrumento estruturante da escola e da escolarização com a capacidade de 

regular o sistema e o contexto.   

“O conceito de currículo, desde seu uso inicial, representa a 

expressão e a proposta da organização dos segmentos e fragmentos 

dos conteúdos que o compõem; é uma espécie de ordenação ou 

partitura que articula os episódios isolados das ações, sem a qual esses 

ficariam desordenados, isolados entre si ou simplesmente justapostos, 

provocando uma aprendizagem fragmentada. O currículo desempenha 

uma função dupla – organizadora e ao mesmo tempo unificadora – do 

ensinar e do aprender, por um lado, e, por outro, cria um paradoxo, 

devido ao facto de que nele se reforçam as fronteiras (e muralhas) que 

delimitam seus componentes, como, por exemplo, a separação entre as 

matérias ou disciplinas que o compõem.” 

(Sacristán, 2013: 17) 

                                                             
6
 Retirado e adaptado da Lei nº 46/86 de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo); 
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 Thomas Popkewitz (2011) aborda o assunto do currículo segundo a 

problemática da «alquimia curricular» e refere que a própria escola se insere 

numa pedagogia com base na alquimia. Uma vez que a alquimia se define 

como um processo metalúrgico onde se convertem metais comuns em ouro, 

então neste sentido, podemos pensar este procedimento em comparação à 

escola e à ideologia que se ostenta em construir um ideal de cidadão. Nesta 

lógica, substituem-se os metais comuns pelos alunos que constituem a escola 

e o ouro, precisamente, pelo ideal de aluno, futuro cidadão. O autor pressupõe 

este acontecimento através de um conjunto de práticas normalizadoras em 

torno do currículo, que menosprezando a diversidade de alunos constituintes 

da comunidade escolar, transformam uma cultura em particular num objeto de 

ensino e aprendizagem igual para todos. A alquimia curricular subsiste neste 

fenómeno que transforma um determinado campo do saber numa disciplina 

escolar, que por efeito, legitima, codifica e distribui os saberes e as 

aprendizagens. O currículo, dividido em variados pacotes disciplinares, 

estipula-se através da “criação de padrões de comparação em relação a quem 

a criança é e quem deveria ser.” (Popkewitz, 2011: 97) As disciplinas, 

doseadas para serem ensinadas e aprendidas em porções, definem-se 

segundo o respetivo programa que integra os conteúdos das mesmas e ainda 

os objetivos que se pretendem alcançar. Objetivos que têm como finalidade 

definir o percurso dos alunos, transformando-os em atores adaptados a este 

sistema de ações e relações que é a escola. A estrutura do currículo tende 

assim, também, a transformar a escola numa organização social assente na 

desigualdade, através de formas de governo dos alunos, exercidas por um 

poder disciplinar. Assistimos à transformação do sistema educativo, orientado 

por uma pedagogia normalizadora e «dourada», ou seja, uma vez que existe a 

intenção de transformar os alunos num ideal de cidadão, afirma-se que nem 

todos vão atingir esse ideal, e logicamente encontrarão diversas dificuldades 

para acompanhar essa «normalidade convencionada». Reforça-se uma vez 

mais a existência de um paradigma de produção e reprodução social, onde 

existem alunos que conseguem alcançar o estado de ouro e alunos que 

continuam a ser apenas metais comuns neste contexto escolar que se torna 

cada vez mais distante. Independentemente das características, das 

competências e das capacidades que distinguem cada um dos membros da 
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comunidade de alunos, o currículo destina-lhes a todos o mesmo tratamento 

escolar, reconfigurando os padrões de governação e da ação individual de 

cada um. 

 É nesta conceção ligada ao currículo, às alquimias curriculares e ao 

próprio contexto de ensino e aprendizagem que se sugere uma leitura sobre a 

subdivisão funcional do currículo na escola, numa tentativa de perceber as 

suas variações, entre uma perspetiva de educação e uma perspetiva de 

socialização, de maneira a conceber em que diligências governativas, cada 

uma das perspetivas se inscreve durante o processo de escolarização dos 

alunos. Entender, por si só, o currículo como um instrumento regulador da 

conduta dos alunos, que tanto os educa como socializa em simultâneo, uma 

vez que está compreendido por um «currículo formal» apresentado nos 

conteúdos programáticos e por um «currículo oculto» ligado à integração do 

sistema social através do contexto da própria organização. Ivan Illich foi um dos 

autores que abordou a temática do «currículo oculto» reforçando a relação 

entre a educação escolar e a disciplina social. O autor sublinha que o que se 

aprende na escola ultrapassa as matérias das várias disciplinas, e que a este 

percurso de aprendizagens de saberes teóricos, se acrescenta um outro que se 

assemelha a uma aceitação de regras e normas derivadas da ordem social que 

influenciam as ações da comunidade escolar. Illich denominou este outro 

percurso de «consumo passivo» pela integração dos valores sociais em torno 

da disciplina, regulamentada num processo tripartido que engloba os próprios 

saberes, o comportamento e os métodos de trabalho. O «currículo oculto» 

ensina aos alunos que o seu papel na vida é “saber qual é o seu lugar e 

conformar-se com ele.” (Illich, cit. in Giddens 2008: 516) O «currículo formal» e 

o «currículo oculto» funcionam assim em conjunto, numa tentativa de 

construção e transformação dos alunos num ideal de cidadão socializado e 

disciplinado, tentando manter uma certa normalidade no contexto da 

organização escolar.  

 Mas a conjugação do currículo, dentro desta dualidade prescrita, faz 

surgir ainda uma terceira perspetiva que o envolve, e que se encontra ligada a 

um «currículo real» como refere Perrenoud (1995), ou seja, a um currículo que 

é preparado por um professor na especificidade que o envolve com uma turma 
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e as características da mesma, e que se sucede no desenrolar de um momento 

em específico. Trata-se de um currículo que se desenvolve de uma dada 

realidade escolar ou até exterior, e onde estão implicados uma imensidade de 

fatores que estabelecem um determinado contexto, acabando mesmo por 

influenciar o processo de ensino e aprendizagem. São fatores que resultam de 

situações, acontecimentos ou imprevistos do dia-a-dia escolar e que, de certa 

forma, impulsionam uma quebra com a normalidade que o currículo e a própria 

sociedade tentam implementar. Afirma-se que o «currículo real» vai estar, 

portanto, dependente de toda a comunidade escolar e do modo como esta atua 

e se relaciona, principalmente no que toca à relação entre professores e alunos 

e às respetivas dinâmicas ocorrentes em sala de aula, que irei abordar a seguir 

no subcapítulo referente à aula enquanto microcontexto. É também nesta 

perspetiva do currículo que um ensino de certezas, como aparenta ser o 

sistema educativo e escolar em Portugal, se reverte num ensino coberto de 

incertezas. O contexto de cada situação real, mesmo na tentativa de manter a 

normalidade prescrita, vai sempre desenvolver-se no seio da incerteza típica 

deste formato institucional e organizacional.    

 Como percebemos, o currículo, na sua totalidade, torna-se num 

instrumento decisivo para a organização do sistema educativo e do sistema 

escolar e é neste seguimento, onde se dividem e ordenam os conteúdos e os 

saberes e se preparam as práticas e as dinâmicas, que surge o conceito de 

turma, mais precisamente a divisão da comunidade de alunos em classes. A 

turma fica assim definida segundo um conjunto de alunos, agrupados por 

idades e capacidades cognitivas, numa tentativa de formar um grupo o mais 

homogéneo possível. Grupos que se vão dividir numa estrutura definida por 

ciclos e graus de complexidade e exigência crescentes. É na homogeneidade 

conseguida pelo conjunto de turmas que se formam na escola, que emerge um 

princípio em relação à sua organização. A homogeneidade é a marca distintiva 

da escola, a qual impulsiona a sua organização e gestão. A naturalização da 

organização escolar fica, então, maioritariamente à responsabilidade do 

currículo, regulando toda a estrutura desde a divisão do tempo e do espaço, 

até à divisão dos grupos de professores, em prol das várias turmas. O controlo, 

o poder e a disciplina são conceitos que certamente vão estar implicados nesta 
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reflexão e que pretendo abordar a seguir na especificação do tempo e do 

espaço escolares.      

2.2.4. O tempo e o espaço escolares  

A questão do tempo na escola aparece assim como um dos fatores mais 

relevantes na sua organização e por variados motivos. É a organização do 

tempo escolar, numa construção social e cultural, que vai dividir os conteúdos 

do currículo de maneira a desenvolvê-los de forma sequencial e ritmada, e com 

o objetivo de constituir uma rotina equilibrada que se aproprie tanto ao contexto 

como à comunidade da escola. Percebemos o tempo escolar numa 

multiplicidade de extensões, numa subdivisão que vai desde um calendário 

anual de atividades estipulado para toda a comunidade até ao horário semanal 

específico para cada turma. Podemos pensar no calendário anual marcado por 

atividades, mas também o podemos engendrar reservado a uma série de datas 

importantes, reuniões e avaliações. Todavia podemos ainda considerar um 

outro calendário, que se encontra comprimido ao conjunto que liga o aluno e o 

professor por uma disciplina, e que se divide por períodos ou semestres, onde 

são agendados também testes, trabalhos e apresentações. Depois temos o 

importante e insubstituível horário semanal, imprescindível à formação de uma 

rotina escolar rigorosa e funcional. Com a função de distribuir os professores e 

as turmas pelas respetivas disciplinas, o horário recorta ainda mais o tempo 

dividindo-o pelas várias aulas e por cada um dos intervalos que as separa. O 

horário escolar é basicamente o instrumento principal da escola que orienta 

toda a comunidade e lhe diz onde é que esta deve estar, a que horas e a fazer 

o quê exatamente. Mais ligado aos alunos, embora também dentro de um 

tempo escolar, podemos ainda conceber a divisão do tempo em secções para 

aprender, para estudar e para, previsivelmente, provar as aprendizagens 

realizadas. Percebemos o tempo como um conceito multifacetado, que se 

apodera de simples instrumentos e os torna poderosos pelo incitamento ao 

controlo e à disciplina que os proporciona. Em suma, afirma-se que o tempo 

absorve a escola, marcando-a com um início e um fim para tudo, sendo que 

igualmente lhe destina, através dos seus instrumentos, visíveis ou invisíveis, 

um conjunto funcional de objetivos escolares, mas com fins totalmente sociais, 

que devem ser rigorosamente atingidos em termos de interiorização e 
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aceitação do sistema. A sua gestão traduz-se precisamente no controlo de toda 

a comunidade escolar. Na escola não há tempo a perder e o tempo, esse 

conceito precioso, tende a escassear rapidamente em organizações com o 

mesmo formato da escola. Pelo facto de não haver mais tempo, torna-se muito 

difícil reformular o sistema educativo e o sistema escolar, e por essa razão há 

que tentar manter os acontecimentos escolares dentro de uma normalidade 

prescrita e o mais regulamentada e regulada possível. 

A leitura que, por sua vez, se faz do espaço da escola leva-nos a 

percecionar o lado físico e estrutural que envolve a sua arquitetura, porém este 

espaço acarreta elementos bem mais complexos presos a um simbolismo 

social, político e disciplinar. Anteriormente e por motivos já abordados, 

percebemos com Foucault (1999) que a disciplina se encontra historicamente 

aliada à escola em semelhança aos sistemas de trabalho, e que logo, também, 

a sua estrutura espacial se orientou em torno desse princípio. A arquitetura da 

escola caracteriza-se, então, por edificar demarcações no espaço físico para os 

mais variados usos, criando assim um espaço útil e funcional que permita o 

controlo de toda a comunidade, principalmente o controlo dos alunos. Uma 

arquitetura que possibilita o controlo no interior da escola, tornando visíveis os 

que se encontram dentro dela. O espaço dividiu-se, assim, segundo uma lógica 

de distribuição dos grupos constituintes da comunidade escolar por porções 

espaciais hierarquizadas. “Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um 

indivíduo.” (Foucault, 1999: 169) A determinação de lugares tornou possível o 

controlo de cada um e o trabalho em simultâneo de um grupo. A escola 

inserida neste formato arquitetónico, complexo e fechado, opera sobre a 

comunidade, através de um domínio exercido por relações de poder, de 

maneira a transformar os comportamentos e as ações da mesma. Os alunos, 

contudo, tornam-se no grupo mais afetado de toda a comunidade escolar, 

ocupando a base desta estrutura de relações. Emerge-se na direção deles, e 

com o objetivo de os enquadrar e aprisioná-los obrigatoriamente na escola, um 

espaço preparado para ensinar, vigiar e avaliar. O mesmo espaço para todos e 

que se apelida de sala de aula, espaço esse que é o centro de todos os 

acontecimentos, pelo menos, de todos aqueles que são considerados 

acontecimentos prescritos, e sobre o qual refletirei mais adiante no subcapítulo 
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da aula enquanto microcontexto. Destacam-se como espaços principais da 

escola, então, as salas de aula que podem ainda distinguir-se num formato 

laboratorial e oficinal, o ginásio, o recreio, o bar, a cantina, a biblioteca e a 

papelaria, mas também as salas especializadas para apoio psicológico ou 

pedagógico e orientação escolar e profissional, as salas vocacionadas para o 

ensino especial, a sala dos professores, o gabinete do diretor, a administração, 

a secretaria, entre a existência de muitos outros espaços, que vão depender de 

uma oferta complementar de cada escola.  

É na perspetiva da organização do sistema educativo e do sistema 

escolar, e no destaque que o currículo, o tempo e o espaço escolares têm para 

o desenvolvimento de uma normalidade prescrita e convencionada, que ocorre 

a naturalização da escola e do projeto educativo que a concebe. Um conjunto 

que, por sua vez, se inscreve num procedimento estrategicamente social e 

cultural, e que tem como objetivo principal a construção de um ideal de aluno, 

exemplo futuro de cidadão, através da sua socialização e governação 

consumada à base dos valores de uma sociedade e da cultura da mesma, 

estipulados nos instrumentos escolares. A escola, enquanto organização 

social, converte-se assim numa máquina para ensinar, disciplinar, avaliar, 

hierarquizar e normalizar, afetando toda a comunidade, mais precisamente a 

comunidade de alunos. É nesta indução que aparecem, portanto, as 

desigualdades no contexto da organização escolar e que levam uma produção 

e a uma reprodução social crescente e generalizada. Contudo percebemos que 

a escola, mesmo dentro destas restrições sociais e culturais que a 

naturalizaram, se estipula segundo um sistema de ações, onde são geridas, 

pela comunidade escolar, «lógicas de ação» que orientam o percurso de cada 

um, ainda que num paralelismo mediado pelo lado pessoal, mas também, e 

talvez maioritariamente pelo lado social. Proveniente deste lado reflexivo e 

autónomo da comunidade escolar segundo um princípio de liberdade regulada, 

emerge uma realidade escolar que confronta a normalidade vivida na escola e 

uma conceção de «normal» impulsionada pela sociedade.   

Em síntese a este subcapítulo, intitulado de “A escola enquanto 

mesocontexto”, podemos refletir sobre o projeto educativo das escolas, 

absorvido por um conjunto de instrumentos poderosos e disciplinares, que ao 
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longo dos tempos têm vindo a definir o sistema e o próprio contexto escolar. 

Entendemos a escola enquanto um mesocontexto, historicamente 

transformado e naturalizado numa organização social que se diz funcional, mas 

que contudo não se consolidou numa estrutura capaz de garantir uma 

educação com igualdade de oportunidades para todos. Uma naturalização que 

supôs uma organização estrutural, mas que contudo retirou o sentido à escola 

por parte da comunidade que a compõe, que atribuiu a esta, funcionalmente, a 

incorporação de um conjunto de papéis e ofícios. No subcapítulo seguinte, 

referente à aula enquanto microcontexto, pretendo questionar este panorama, 

refletindo sobre o processo de ensino e aprendizagem e dinâmicas e relações 

em sala de aula.   
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2.3. A aula enquanto microcontexto 

 No topo da teoria ecológica definida por Urie Bronfenbrenner encontra-

se o microcontexto, um contexto delimitado por um local ou um espaço em 

particular e que se define segundo “um padrão de atividades, papéis e relações 

interpessoais experienciados pela pessoa em desenvolvimento num dado 

ambiente com características físicas e materiais específicas.” (Bronfenbrenner, 

cit. in Martins e Szymanski, 2004: 67) O microcontexto, no seguimento desta 

citação, reestabelece-se em prol do contexto de uma organização, entendida 

anteriormente por um mesocontexto, e dos valores que esta institui que, por 

consequência vão orientar a comunidade de indivíduos que dela fazem parte 

em torno de atividades, papéis e relações. No subcapítulo anterior, 

entendemos a escola, estabelecida pela educação, como respetivas 

organização e instituição compreendidas num nível meso, logo podemos definir 

o microcontexto como o espaço da sala de aula, mais precisamente o momento 

da dita aula. Será, portanto, envolto no contexto da aula, inserido numa escola 

com todos os fatores que a caracterizam, que pretendo desenvolver esta 

terceira parte da minha investigação de maneira a refletir sobre o processo de 

ensino e aprendizagem, sobre os papéis e ofícios da comunidade escolar, 

necessariamente destacando os alunos e os professores, e consequentemente 

perceber relações e disposições em sala de aula. Este subcapítulo será 

intercalado com observações e vivências realizadas no âmbito de Estágio de 

maneira a poder complementar a investigação com a minha própria 

experiência. 

2.3.1. A aula    

 “Aula, (do Gr. Aulé ˃ Lat. Aula); 1. Sala onde se dá lição pública 

ou particular de qualquer disciplina das ciências, letras ou artes; 2. Lição 

ou curso que se ministra em escola; 3. A própria escola; (…);”7  

 Ao analisar esta definição do conceito de aula, retirada de um dicionário 

comum, destacamos imediatamente três noções que a constituem, tais como, 

«sala», «disciplina» e «lição». Percebemos que esta definição se liga, no ponto 

                                                             
7
 Definição retirada do “Moderno Dicionário da Língua Portuguesa”; 
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um, a uma «sala» enquanto espaço, ou seja, a uma sala de aula. A aula 

parece, então nesta perspetiva, reduzir-se unicamente ao espaço da sala de 

aula quando em dinamização de uma determinada «disciplina» do currículo. 

Seguidamente, compreendemos no ponto dois que a definição de aula se 

circunscreve a uma «lição» que se ministra. Noção, esta, que pode ser 

entendida como um sinónimo que generaliza o contexto da aula a um 

momento, que logicamente liga um professor, que ensina, a um conjunto de 

alunos de uma turma, que aprendem. Todavia, nesta definição destaca-se o 

ponto três, que afirma a aula como sendo a própria escola. Podemos realmente 

pensar a aula como o momento central de toda a estrutura escolar, o momento 

privilegiado pela escola para o exercício da sua finalidade social, onde, num 

determinado tempo e espaço, quase tudo acontece. Em suma, entendemos a 

aula, numa visão organizacional, também ela, naturalizada e imutável, como 

um momento confinado ao espaço da sala de aula que, por sua vez, vai 

imperar em grande escala na estruturação do contexto vivido no seu interior. 

Por norma, este espaço caracteriza-se, então, por ser uma sala retangular com 

fileiras individuais de mesas e cadeiras, um quadro e mais recentemente um 

projetor e um computador que se encontra geralmente na mesa do professor. 

Esta visão completa-se no preenchimento do espaço físico com um professor e 

por volta de trinta alunos no máximo, ambos enquadrados por uma disciplina, 

numa determinada hora do horário, e consequentemente envoltos por uma 

matéria derivada da mesma. Uma aula compõe-se, assim, nestas condições 

estruturais e organizativas, contudo carrega em si um compromisso superior de 

proporcionar momentos e situações onde se formalize a educação escolar, 

tentando corresponder, ao mesmo tempo, às funções que são requeridas à 

escola, enquanto organização social.  

 Ressalva-se a aula como um momento dedicado à educação escolar, 

mas também como um momento absorvido por processos de socialização e de 

apropriação cultural que, como referi anteriormente, não invisibilizam 

consequências decorrentes das desigualdades sociais e culturais entre a 

comunidade de alunos. Este conjunto que coordena uma aula resume-se, 

desta forma, a uma transmissão complexa de valores e saberes estabelecidos 

pelo currículo e a uma coerção em torno das regras e normas escolares, que 
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orientam ao mesmo tempo que condicionam os professores e as suas práticas 

dentro da sala de aula. Este procedimento, que tanto é educativo como social, 

tem retorno para as várias turmas, na forma de aprisionamento dos alunos a 

essas mesmas práticas reguladas e à aquisição dos saberes que delas 

derivam. Dentro da sala de aula, observa-se exatamente este ambiente, muito 

semelhante em todas aulas, onde através de um controlo disciplinar, 

proveniente dos instrumentos escolares e da própria organização, se tenta 

implementar uma relativa normalidade prescrita pela qual se deve ajustar o 

contexto da aula. Porém é com a particularidade do próprio sistema de ações e 

relações que se vive no seio de uma aula, e que junta o professor e a turma, 

como tive a oportunidade de presenciar nas várias aulas que assisti no estágio, 

que esta se sustenta e define especificamente com cada situação. Uma 

situação que é, maioritariamente, gerida pelo professor, uma vez que dentro da 

sala de aula é ele que detém o poder máximo, mas que se consolida com um 

misto de fatores que envolvem a turma, como um todo, e cada aluno, como um 

caso singular. É portanto, nas disposições em torno do contexto que se gera no 

espaço da sala de aula, que a aula se desenvolve, reformulando o currículo 

formal na medida em que este é apropriável a cada situação. O currículo real 

surge assim na forma como se desenvolve o processo de ensino e 

aprendizagem em cada aula.  

O assunto envolvente da aula levanta, neste seguimento, a problemática 

do processo de ensino e aprendizagem como a matriz principal que define o 

que é uma aula e o que pode ser uma aula. O processo de ensino e 

aprendizagem, resultante do currículo real, pode, então, balizar-se em dois 

planos que devem, à partida, ser complementares e pensados de igual forma 

no desenvolvimento de uma aula. Refiro-me sucessivamente ao «plano do 

objeto a ensinar» e ao «plano do sujeito que aprende». “O que condiciona a 

discussão sobre a prioridade conferida ao objeto ou a prioridade conferida ao 

sujeito é a conceção de realidade que se adota” (Matos, 2008: 19), ou por 

outras palavras, o processo de ensino e aprendizagem vai desenvolver-se 

conforme a conjugação destes dois planos em simultâneo, seja de forma 

complementar ou desigual, caso este processo se estabeleça dando mais 

destaque a um dos planos que o envolve. Logo, o mote de uma aula encontra-
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se, exatamente, no elo que une estes dois planos e que se define no plano 

didático e pedagógico de uma aula. A didática, a par da pedagogia, sendo a 

transformação de um determinado conteúdo ou matéria do currículo num objeto 

de ensino e aprendizagem em apropriação às características de uma turma, 

defronta-se, assim, com uma realidade que questiona «como» se realiza este 

procedimento tão complexo, consumido por constrangimentos sociais e 

culturais e propenso a uma infinidade de imprevistos que envolvem os 

diferentes alunos. Esta é a questão principal pelo qual se orienta e estabelece, 

ou deve orientar e estabelecer, uma aula, tornando-se fundamental a sua 

apropriação ao contexto, e revelando-se, assim, com sentido tanto para o 

professor como para a turma.   

É numa fase de incertezas, como denominou Rui Canário (2006) a 

situação escolar atual, que pretendo de seguida investigar o que é uma aula, 

refletindo sobre o contexto pelo qual se constitui o plano didático, mais 

precisamente, como se desenvolve o processo de ensino e aprendizagem e 

qual a relação que os alunos têm com as aprendizagens que resultam desse 

processo. Quando no macrocontexto abordei a evolução da escola, acentuei 

que, num primeiro esboço da sua configuração, ou seja, nas oficinas 

medievais, as aprendizagens eram realizadas em articulação com o próprio 

exercício de trabalho, que se caracterizava pela exigência de qualificações 

individuais muito complexas, valorizando o fazer e o saber construído a partir 

da experiência. Contudo, gradualmente esse sistema de aprendizagens 

realizadas em torno da experiência foi sendo abandonado, uma vez que se 

destinou e subordinou a escola a um conjunto de saberes, em grande parte 

definidos pelas atividades comerciais, que não estando diretamente vinculados 

ao exercício concreto de determinado trabalho, se tornam ensináveis noutros 

contextos. Por outro lado, a organização escolar, enquanto espaço de 

aprendizagens dos saberes, mas também de apropriação dos valores sociais, 

teve um importante papel na consolidação da sociedade moderna, tornando-se 

uma organização social importante à sua continuidade. Este «novo» sistema 

que se constituiu, foi-se, assim, reformulando à base de reformas, como já 

abordei no subcapítulo anterior referente à escola enquanto mesocontexto, 

naturalizando-se, como percebemos, num sistema estável e seguro que, 
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mesmo em parceria com a sociedade e com todos os constrangimentos que 

essa ligação provoca, em termos de desigualdades sociais e culturais, tenta a 

todo o custo proporcionar uma educação com igualdade de oportunidades para 

todos os alunos. Apreendemos tal objetivo como um desafio em aberto e de 

difícil superação que consome, diariamente, a organização escolar e o trabalho 

de um professor, ficando a sua ação, particularmente, confinada ao sistema 

escolar. Sendo assim, pretendo agora aprofundar o quotidiano das escolas, 

focando-me no meu estágio e sucessivamente na minha experiência, de 

maneira a conseguir refletir mais internamente sobre uma aula e sobre como 

se desenvolve o processo de ensino e aprendizagem na atualidade. 

A experiência decorrente do estágio permitiu-me perceber que o 

processo de ensino e aprendizagem, inserido nesta estrutura aparentemente 

funcional, tem privilegiado, então, um sistema único de transmissão de saberes 

teóricos, essencialmente, centralizado no objeto de ensino. Observa-se um 

sistema naturalizado e caracterizado numa «conceção cumulativa» e numa 

«conceção autoritária», onde os saberes são acumulados e transmitidos pela 

autoridade do professor, enquanto figura máxima na sala de aula. O plano 

didático que sobrevive atualmente nas escolas e que acompanha as diferentes 

aulas, ao preocupar-se mais com o objeto de ensino em detrimento da 

aprendizagem do sujeito e dos aspetos pedagógicos inerentes ao processo de 

aprender, vem assim provocar a chamada «crise dos saberes na escola» como 

referiu Manuel Matos (2008). Os alunos, desta forma, reduzem a sua atividade 

na aula à acumulação e à memorização dos saberes transmitidos pelo 

professor, com o objetivo de os reproduzirem na solicitação de respostas a 

testes e a exames, como irei ainda abordar. Esta situação visa efetivamente 

uma rutura com a possibilidade de se realizarem as aprendizagens na escola 

em continuidade com a experiência, uma vez que não existe qualquer relação, 

entre os alunos e os saberes aprendidos ou apreendidos, dificultando 

consequentemente a construção de um sentido para a escola e para o trabalho 

que realizam. Interessa nesta etapa, tentar perceber a noção de experiência de 

maneira a entender como esta pode ser um elemento essencial na ligação dos 

alunos às aprendizagens e na sucessiva construção de um sentido em prol do 

processo de ensino e aprendizagem.    
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Jorge Larrosa Bondía propõe uma importante reflexão para perceber 

esta situação em torno da experiência. Nos seus artigos “Experiência e 

alteridade em educação” e “Notas sobre a experiência e o saber de 

experiência”, o autor traduz claramente a problemática que compreende a 

noção de experiência, tentando defini-la na sua essência. No artigo 

“Experiência e alteridade em educação”, Bondía (2011), desdobra a noção de 

experiência ao limite, aprofundando-a na temática que a une com a educação. 

Por outras palavras, menciona que a “experiência é isso que me passa” 

(Bondía, 2011: 5) e subdivide cada palavra desta frase como uma componente 

fundamental à constituição de uma experiência. Refere que o «isso» remonta a 

algo que é, à partida, exterior ao sujeito que aprende, que está fora dele. Logo 

podemos relacionar o «isso» com um saber, um assunto ou uma situação de 

aprendizagem que, mais precisamente, se referem ao ponto de partida de uma 

experiência. Seguidamente o autor destaca o «me», relacionando-o ao próprio 

sujeito. Ora, o sujeito é, então, o lugar da experiência, é nele que a experiência 

se realiza, e embora a sua origem não seja nele, é com ele que a experiência 

ganha sentido. Trata-se de um processo que invoca princípios de reflexibilidade 

e de subjetividade, propensos a produzirem, em cada sujeito, um efeito 

diferente e único. Cada sujeito vive a sua experiência. Por fim, resta a forma 

verbal «passa», que o autor designou rigorosamente como a passagem da 

experiência em si, ou seja, o movimento que parte desde o «isso», mas que 

tem lugar no «me». Uma passagem que se faz entre «o quê» e o «quem» de 

uma experiência. No seguimento desta reflexão, Bondía (2002) refere no seu 

artigo “Notas sobre a experiência e o saber de experiência”, que a “experiência 

é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

não o que acontece, ou o que toca.” (Idem, 2002: 21) Por outras palavras, 

entendemos com esta citação, que a experiência não se revela somente pela 

passagem das vivências realizadas ou simplesmente por uma transmissão de 

saberes teóricos, ela exige algo mais. Algo que tem de relacionar o saber ao 

sujeito para se reverter como uma atividade indispensável na procura de 

sentido em cada realidade. Não basta o professor preocupar-se em transmitir 

os saberes aos seus alunos em termos de «algo que passa», ele tem de 

procurar invocar a reflexibilidade de cada um, «algo que lhes passa», para que 

estes se consigam relacionar com os saberes e com isso aprenderem. Nesta 
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lógica, percebemos que uma experiência é, então, uma atividade onde é 

necessário estabelecer uma relação entre uma situação de aprendizagem ou 

um saber, de maneira a que a sua apropriação resulte num processo de 

transformação dos alunos, capaz de lhes proporcionar aprendizagens com 

sentido e não dissociadas do que o professor ensinou. A transformação é uma 

componente essencial à realização de experiências. Este processo, por sua 

vez, requer, também, uma abertura e uma disponibilidade por parte de quem 

aprende. Todavia, a escola não incentiva essa abertura, nem mobiliza essa 

disponibilidade. As aulas, nestas condições, tornam-se uma obrigação para os 

alunos sendo que as aprendizagens só se mostram com sentido se forem 

realizadas em continuidade com a experiência e esta situação, como 

percebemos, não acontece na escola. Bondía (2002) reforça essa escassez de 

experiências dentro da organização escolar referindo quatro fatores que se 

encontram muito presentes no processo de ensino e aprendizagem e que se 

tornam na causa deste acontecimento. Refere-se, nomeadamente, ao excesso 

de informações, de opiniões e de trabalho, mas também à falta de tempo. 

“Nessa lógica de destruição generalizada da experiência, estou cada vez mais 

convencido de que os aparatos educacionais também funcionam cada vez 

mais no sentido de tornar impossível que alguma coisa nos aconteça. (…) 

Cada vez estamos mais tempo na escola (…), mas cada vez temos menos 

tempo.” (Idem, ibidem: 23) 

É nesta indução que traduz a escola como uma organização que se 

reserva a dar e a receber instrução e que rompe com qualquer possibilidade de 

se realizarem as aprendizagens em continuidade com a experiência, que se 

levanta a problemática ligada ao modo como os alunos aprendem e como se 

relacionam com o que aprendem, e nessa direção que sentido encontram eles 

na escola e nas várias aulas a que assistem diariamente. Ora, o sentido tende 

a ser construído através do processo de escolarização e segundo todos os 

fatores que esse processo implica, tais como a interiorização da cultura e dos 

valores escolares. Nessa medida, percebemos o futuro profissional, ligado ao 

trabalho, talvez, como aquele objetivo externo e longínquo, que mesmo 

continuando a não dar um sentido temporalmente pertinente à escola por parte 

dos alunos, se torna, a partir de uma certa idade, o elemento principal que 
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orienta as suas escolhas e os faz progredir nos estudos com base nessa meta. 

Porque, tal como abordei no primeiro subcapítulo relativo à sociedade 

enquanto macrocontexto, quanto mais longa for a escolarização, mais 

importante é o papel social que ela ocupa na sociedade, e a escola faz questão 

de reforçar essa realidade. Refere-se que o sentido se constrói, então, a par da 

exterioridade, isto é, a par de algo que não pertence ao sujeito que aprende, ou 

seja, ao aluno, mas que ele percebe, ainda que sob obrigação, como uma parte 

importante do seu percurso escolar em benefício do seu futuro.  

2.3.2. O ofício do aluno 

É neste seguimento que aparece o «ofício do aluno», designado por 

Philippe Perrenoud (1995) como a aprendizagem da própria organização 

escolar. “O ofício do aluno encontra-se então definido essencialmente pelo 

futuro que ele prepara e a escola faz como que esse futuro bastasse para 

conferir sentido ao trabalho de cada dia.” (Perrenoud, 1995: 21) Esta realidade, 

ligada ao futuro profissional, verifica-se muito presente entre a comunidade de 

alunos, e até os alunos mais novos se apoderam desta consciência. Um dos 

momentos de estágio que recordo é, precisamente, uma conversa com um 

aluno do 7º ano sobre este tema, onde este me confessou a sua vontade de 

prosseguir os estudos no ramo artístico, mas que não o iria fazer, pois sabia, e 

o pai também lhe tinha dito, que essa área não lhe traria um bom futuro 

profissional. Infelizmente, na situação deste aluno, existem outros, que são 

pressionados, seja pela família ou pela realidade social em que vivem, a seguir 

outros rumos socialmente mais «certificados». A relação dos alunos com a 

escola e com as aprendizagens converte-se numa relação altamente utilitarista. 

“O trabalho escolar não é como os outros, porque não tem uma 

utilidade imediatamente visível, no sentido em que aquilo que produz 

prestará serviço a alguém, regularizará um problema verdadeiro ou 

enriquecerá o património. A sua principal razão de ser, em princípio, é a 

de favorecer ou a de consolidar aprendizagens. Na prática, tem ainda 

por função ocupar e disciplinar os alunos. Mas isto não chega para lhe 

dar um sentido.” 

(Perrenoud, 1995: 69) 
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 Mesmo assim, a escola não consegue dar um total sentido à cultura que 

procura transmitir, principalmente por aqueles alunos das famílias das classes 

mais desfavorecidas, que sabem que estão em desvantagem, em relação aos 

outros alunos das famílias das classes mais favorecidas, neste percurso social 

e futuramente profissional. O «ofício do aluno» torna-se para estes alunos de 

condição social mais desfavorecida, numa aprendizagem distante, que, a par 

das pressões e da disciplina, os submete à difícil tarefa de apropriação do 

contexto escolar. O «ofício do aluno» traduz-se assim numa espécie de relação 

estratégica com a escola, mais precisamente num jogo estratégico dentro da 

sala de aula, onde os alunos aprendem as regras deste jogo e depois 

aprendem a jogá-lo. “Ter sucesso na escola, é, antes de mais, aprender as 

regras do jogo.” (Idem, ibidem: 62) Os alunos predispõem-se a este jogo e, 

consequentemente, ativam o sistema de ações, definido por François Dubet 

(1994), jogando com as lógicas da ação nas várias situações que encontram 

dentro da sala de aula. Uma vez mais, ativando uma «lógica de integração» 

pela própria incorporação da realidade da aula, uma «lógica de estratégia» 

segundo um princípio de utilidade da mesma, e uma «lógica de subjetividade» 

relativa à articulação dialética do sistema da aula, construído a par da cultura 

escolar e de relações de dominação. Nesta perspetiva, em que a «lógica de 

subjetividade» permanece definida pela cultura da organização escolar, que 

por sua vez se define socialmente, a «experiência» escolar dos alunos vai-se 

constituir na articulação de um conjunto de ações em proveito do sistema e em 

prejuízo da própria vontade. Sendo a aula um momento de aprendizagem 

fechado em si mesmo, num sistema de constrangimento da ação dos alunos e 

de dominação sobre os próprios, então a combinação destas «lógicas de ação» 

não resultará na realização de experiências, mas sim na orientação da ação 

dos alunos através de uma lógica de ação, meramente estratégica. “O sujeito 

social é definido por um jogo de tensões, por um trabalho e não por um ser.” 

(Dubet, 1994: 260) E tal como, também, Dubet (1994) referiu, a dominação 

torna impossível a realização de experiências com sentido, estas apenas o 

ganham na reconciliação de uma «experiência» dupla entre a estratégia e o 

conflito. O «ofício do aluno», na sua definição de integração e estratégia na 

estrutura escolar através das «lógicas de ação» que o completam, revela-se, 

pois, a aprendizagem mais comum a todos os alunos. 
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 No jogo do «ofício do aluno» sobressaem três tipos de jogadores, mais 

precisamente três tipos de alunos que se distinguem pela relação que possuem 

com a escola e com a cultura escolar. Nesta direção, e amparado na obra de 

Dubet (1994), podemos nomeá-los respetivamente por bons alunos, novos 

alunos e alunos excluídos. Os bons alunos são os alunos que dominam 

perfeitamente o «ofício do aluno» e que, portanto, possuem uma grande 

capacidade de adaptação ao contexto escolar. Têm uma visão muito clara 

sobre as diferentes «lógicas de ação», movendo-se eficazmente entre elas, isto 

é, são alunos que, facilmente, conseguem passar de uma lógica para a outra, 

num registo de integração e aceitação dos valores escolares. Os novos alunos 

são aqueles alunos que, inseridos num grupo cada vez mais vasto e em 

constante crescimento devido à escolaridade obrigatória, se caracterizam 

atualmente, não por serem os primeiros da família a entrar na escola como 

refere Dubet (1994), mas por realizarem o percurso escolar mais longo. 

Todavia, podem ser os primeiros da família a entrarem no ensino superior e a 

frequentarem uma universidade. Estes alunos após sofrerem vários processos 

de apropriação cultural tendem a conformar-se à realidade escolar, pois 

entendem-na como uma etapa essencial ao seu futuro profissional, mesmo que 

tenham dificuldade em projetar-se nesse futuro. Os novos alunos têm de se 

submeter à aprendizagem do «ofício do aluno», embora esta resulte num 

trabalho crítico e delicado que cria uma relação «disfarçada» com as diferentes 

«lógicas de ação», devido à dominação a que são sujeitos durante o processo 

de apropriação cultural. Por fim os alunos excluídos, são alunos que 

provavelmente se encontram nas mesmas condições que os novos alunos, 

mas que encontram muitas barreiras ao longo do seu percurso escolar que os 

impedem, direta ou indiretamente, de conseguirem apropriar-se da cultura 

escolar. Normalmente, este tipo de alunos cria uma relação negativa e 

conflituosa com a escola, o que os impede de realizarem a aprendizagem do 

«ofício do aluno». Paul Willis (1991), na sua obra “Aprendendo a ser 

trabalhador”, realiza um estudo deveras interessante em torno destes alunos, 

«membros da cultura contra-escolar», onde denota uma oposição dos mesmos 

relativamente à autoridade do professor e uma rejeição ao conformismo vivido 

em sala da aula e potenciado pelos restantes alunos. Dubet distingue assim 

estes três tipos de alunos, suscetíveis de encontrar numa mesma turma, 
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percebendo com isso que esta, tal como a sociedade, se define pela 

diversidade. Porém, apesar de se entender a turma como uma comunidade de 

alunos, dentro de todas as alianças e conflitos que a caracterizam, Dubet 

(1994) declara que esta é, também, palco de uma competição constante entre 

alguns alunos que lutam afincadamente por uma posição elevada na hierarquia 

concorrencial que se forma em seu redor. 

Durante a minha passagem no estágio em que presenciei várias e 

diferentes aulas, foram muitos os momentos onde identifiquei este «ofício do 

aluno» em ação, seja na relação dos próprios alunos com o trabalho da aula, 

como também na sua relação com os professores. A ação estratégica dos 

alunos está constantemente ativada dentro da sala de aula, visto que eles 

sabem quais são os objetivos que têm de alcançar para atingir o sucesso 

escolar e, implicitamente, assim acreditam, um bom futuro profissional. 

Todavia, sobre estas observações pude refletir que dentro da comunidade de 

alunos se conseguem distinguir diferentes aptidões relativamente ao modo 

como atuam e, nesse sentido, como gerem as diferentes lógicas de ação. Um 

dos momentos mais recorrentes, e que observei essencialmente nas turmas 

dos 7º e 8º anos, foi a necessidade constante que os alunos têm na 

confirmação do trabalho que produzem. Ou seja, os alunos, encarando o seu 

ofício, deixavam de fazer os trabalhos como queriam para tentarem fazer os 

trabalhos como achavam que a professora queria. Tentavam, assim, visualizar 

um protótipo do trabalho final, que correspondesse, justamente, ao protótipo 

idealizado pela professora. Desta maneira, iniciavam, em sala de aula, uma 

procura incansável por esse protótipo, através de interrogatórios estratégicos e 

constantes à professora. Cada vez que executavam tarefas novas ou a cada 

passo novo que davam na realização dessas mesmas tarefas, os alunos 

sentiam, neste seguimento, uma grande necessidade de mostrar o seu 

processo de produção à professora na espectativa que esta lhes desse uma 

orientação ou uma confirmação, que, por sua vez, desse, também, uma 

continuidade ao trabalho produzido com finalidades semelhantes a esse 

protótipo idealizado. Poderia referir que este acontecimento provém das 

aprendizagens do «ofício do aluno», o que com certeza é, em certa parte, 

verdade, mas prefiro repensá-lo numa outra perspetiva, ligada a pressões 
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externas. Ao longo do estágio, fui tentando refletir sobre este acontecimento, 

observando o modo como os alunos atuavam e se relacionavam na aula, ao 

mesmo tempo que, discretamente lhes ia fazendo algumas provocações às 

suas atitudes ligadas ao modo como insistentemente procuravam uma 

confirmação acerca dos trabalhos que realizavam. Com isto, fui percebendo 

que a par das suas atitudes, outras reações eram invocadas, tais como 

reações de tenção que perturbavam, consequentemente, a sua relação com o 

contexto de trabalho criado.  

Em sala de aula, observa-se este ambiente de tensão entre os alunos e 

o trabalho da aula. Os alunos, durante esse processo, tendem a manifestar 

reações negativas, tais como, insegurança quando se trata de avançar com 

alguma tarefa e neste sentido acrescenta-se, também, o receio de falhar e de 

experimentar. Por outras palavras, afirma-se que os alunos, ao estarem de tal 

maneira moldados segundo objetivos, assentes na utilidade profissional, vão 

sempre sentir-se pressionados a realizarem os seus trabalhos em vantagem 

dessa meta. É por esta razão que interrogam os professores em todo o 

processo, acatando ao máximo as suas indicações e orientações, e tentando, 

com isso, produzir trabalhos capazes de os «agradar». Esta postura, assente 

na necessidade de confirmação, mas igualmente numa certa 

despersonalização no trabalho, subordina-se, no dia-a-dia escolar, e em parte 

explicada pelo «ofício do aluno», ao papel relevante que a avaliação detém no 

trabalho escolar. A avaliação é a certeza do «agora», que leva os alunos a 

atuarem nestes parâmetros. Contudo, dentro desta condição em que se age 

com vista à obtenção de uma nota, misturam-se as tais reações ligadas à 

insegurança e ao medo de não se conseguir atingir os objetivos em cada 

trabalho. Numa conversa casual com quatro alunos do 12º ano, levei, 

especificamente, este tema para a conversa na tentativa de perceber como 

eles se reviam nesta situação. A discussão que se desenvolveu foi realmente 

muito interessante, pois estes alunos encontraram ali um momento de 

desabafo e uma oportunidade para se expressarem relativamente ao tema. Um 

dos alunos começou por me dizer que fazer um trabalho na aula pode ser 

muito frustrante, sendo que existe muita pressão dentro da sala de aula. Nesse 

sentido, perguntei-lhes que tipos de pressão sentiam quando realizavam os 



66 
 

trabalhos na aula, ao qual o grupo me especificou como motivos mais 

significativos, sobretudo, os critérios de avaliação dos trabalhos, o tempo de 

execução dos mesmos, e ainda as orientações dos professores, clarificando 

que estes fatores se revelavam com grande impacto no modo como afetavam o 

resultado final de cada trabalho. Percebemos, então, a aula como um momento 

de total tensão para os alunos, uma vez que estes se encontram perante um 

contexto complexo de pressões que os obriga a ativar um sistema de ações, 

ligado ao «ofício do aluno», ao mesmo tempo, que tentam realizar os trabalhos 

propostos.   

Reescrevo alguns apontamentos aleatórios que retive de uma aula de 

Educação Visual de 8º ano, e que inscrevem este acontecimento no 

seguimento da temática da avaliação. “Professora, isto vai ser avaliado?”; 

“Professora, vai dar nota? É que se der, tenho de pintar melhor.”8 Ao 

considerar estes dois apontamentos, que parecem, à partida, fomentados a 

partir da inocência, podemos questionar a sua essência, ligada a uma relação 

estratégica, com objetivos muito definidos, dos alunos para com os trabalhos 

que realizam e para com a respetiva avaliação. Para eles o objetivo não está 

verdadeiramente em aprender e em realizar aprendizagens, mas sim em «tirar 

uma boa nota», seja de que maneira for. Esta foi uma realidade muito 

constante que fui retirando de algumas das conversas que tive com os alunos 

das várias turmas, em que estes me disseram diversas vezes que apenas 

estudavam para os testes ou exames, porque queriam ter boas notas, mas que 

depois se esqueciam de tudo o que tinham estudado rapidamente, pois já não 

iam precisar de saber tal matéria. À volta da escola construiu-se este 

paradigma, em que as crianças e os jovens não conseguem perceber o sentido 

das aprendizagens e dos trabalhos que realizam a não ser a par da utilidade da 

avaliação e progressivamente do futuro profissional. Nesta lógica, as crianças e 

jovens percebem que o seu papel de alunos se reduz a esta realidade, onde 

nascem para obrigatoriamente aprenderem na escola e depois prestarem 

provas, até arranjarem um trabalho que «dignifique» o seu esforço de tantos 

anos de escolarização. 

                                                             
8
 Perguntas e comentário de dois alunos do 8º ano; 
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2.3.3. A relação com o saber 

É, portanto, nesta inferência em que os alunos não conseguem atribuir 

um sentido àquilo que aprendem na escola, seja na especificidade que a une 

aos conteúdos, às didáticas ou aos trabalhos, que podemos refletir sobre a 

aprendizagem dos saberes e a relação dos alunos com os mesmos. Bernard 

Charlot (2000), na sua obra “Da relação com o saber: elementos para uma 

teoria”, expõe esta temática esclarecendo que não existe saber se não existir, 

também, uma certa relação com o saber. “Não há saber em si, o saber é uma 

relação.” (Schlanger, cit. in Charlot, 2000: 62) Por outras palavras, podemos 

compreender que o saber se estabelece na relação que o liga a um sujeito, 

transformando-se, assim, numa aprendizagem com sentido para o mesmo, que 

se transforma num «sujeito de saber».  

“Adquirir saber permite assegurar-se um certo domínio do mundo 

no qual se vive, comunicar-se com outros seres e partilhar o mundo com 

eles, viver certas experiências e, assim, tornar-se maior, mais seguro de 

si, mais independente. Existem outras maneiras, entretanto, para 

alcançar os mesmos objetivos. Procurar o saber é instalar-se num certo 

tipo de relação com o mundo; mas existem outros. Assim, a definição do 

homem enquanto sujeito de saber se confronta à pluralidade das 

relações que ele mantém com o mundo.” 

(Charlot, 2000: 60)     

Charlot (2000), amparado no trabalho de J. M. Monteil, propõe a 

distinção entre «informação», «conhecimento» e «saber», de maneira a tornar 

mais clara a compreensão relativa à noção de «relação». Por esta ordem de 

ideias, entende-se por «informação» algo que é exterior ao sujeito, e que pode 

ser memorizado e armazenado, sempre no registo da objetividade. De seguida, 

percebe-se o «conhecimento» como algo que é resultante de uma experiência, 

segundo uma atividade do sujeito, e que, portanto, lhe pertence sob a forma da 

subjetividade. Por último, o «saber» que apesar de se enquadrar, como a 

«informação», sob a forma da objetividade, também permite que o sujeito se 

aproprie do mesmo, e isso distancia-o da informação. Por essa razão, o 

«saber» constitui-se segundo um processo que combina o registo da 



68 
 

objetividade da própria informação com o registo da subjetividade do 

conhecimento. O «saber», por sua vez, desperta no sujeito uma atividade 

capaz de comunicar com o saber apropriado. “O sujeito de saber desenvolve 

uma atividade que lhe é própria: argumentação, verificação, experimentação, 

vontade de demonstrar, provar e validar.” (Idem, ibidem: 60) Afirma-se, então, 

que não existe saber se não existir também esta atividade por parte do sujeito. 

Uma atividade produzida pelo próprio onde, através de uma «confrontação 

pessoal», ele consegue estabelecer uma relação consigo mesmo, verificando e 

experimentando, e também com os outros, provando e validando. 

“Não há sujeito de saber e não há saber se não em uma certa 

relação com o mundo, que vem a ser, ao mesmo tempo e por isso 

mesmo, uma relação com o saber. Essa relação com o mundo é 

também relação consigo mesmo e relação com os outros. Implica uma 

forma de atividade e, acrescentarei, uma relação com a linguagem e 

uma relação com o tempo.” 

(Idem, ibidem: 63) 

 Nesta sequência em que o saber se constitui a par de uma relação que 

tem lugar no próprio sujeito, revela-se pertinente abordar essa relação no 

interior da escola, mais precisamente questioná-la na aula em torno dos 

saberes e das aprendizagens realizadas pelos alunos. Como já percebemos, 

por todos os motivos anteriormente referidos, os alunos tendem a apropriar-se 

do contexto escolar segundo uma relação, essencialmente, assente numa base 

de estratégia e de utilidade, logo, segundo um sistema de ações e relações que 

não privilegiam necessariamente a realização de aprendizagens com sentido. 

Para os alunos as aulas ganham um sentido muito específico, mas num outro 

sistema de sentido. Charlot (2000) explica que o saber tem, pois, um 

determinado sentido e valor. Nessa lógica, e uma vez que o saber é uma 

relação, então o sentido e o valor do saber surgem, também, de relações 

induzidas pela sua apropriação. “Um saber só tem sentido e valor por 

referência às relações que supõe e produz com o mundo, consigo, com os 

outros.” (Idem, ibidem: 64) Estando as aulas suportadas num contexto 

substancialmente mais preocupado com o objeto de ensino, provocando uma 
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escassez de experiências e uma «crise dos saberes na escola», então nesse 

caso o processo de ensino e aprendizagem vivido na escola, não vai beneficiar 

o desenvolvimento de uma relação com o saber, isto é, com aquele saber que 

é objeto de ensino, uma vez que não favorece a capacidade dos alunos se 

apropriarem dos saberes com um sentido puramente significante. A escola 

encarrega-se de encaminhar as crianças mediante um sistema caracterizado 

por um sentido exterior, inscrevendo-as, assim, num determinado tipo relação 

com a aula e com o processo de ensino e aprendizagem. Uma aula dentro da 

estrutura organizacional da escola vai tendencialmente estar formatada para 

que «nada nos aconteça», isto em termos experienciais. A própria dinâmica da 

aula, envolvida no tempo e no espaço escolares, propende à interrupção de 

qualquer tentativa de atividade de apropriação com as aprendizagens, isto é, 

de qualquer tentativa de relação com o saber. 

Escrevo, nesta fase da investigação, que a problemática de uma aula se 

insurge, portanto, no «plano do sujeito que aprende», mais exatamente, no 

modo como os alunos aprendem. O problema está em aprender. Realmente se 

analisarmos o conceito de «aprender», podemos perceber como este se 

estende na sua vasteza, ou seja, como este, em complemento com o «plano do 

objeto a ensinar», pode resultar numa diversidade de possibilidades para 

desenvolver o plano didático e pedagógico. “Aprender pode ser adquirir um 

saber, no sentido estrito da palavra, isto é, um conteúdo intelectual (…) Mas, 

aprender pode ser também dominar um objeto ou uma atividade (…), ou entrar 

em formas relacionais (…). A questão do «aprender» é muito mais ampla, pois, 

do que a do saber.” (Idem, ibidem: 59) Pode existir apenas um saber, mas 

existirem muitas formas de o aprender, que podem ou não envolver a sua 

apropriação. Da mesma maneira que se pode ensinar um saber, mas a 

aprendizagem desse saber pode variar de pessoa para pessoa. E neste 

sentido, pode pôr-se em causa a legitimidade do saber, confundindo-o com 

uma informação que é simplesmente armazenada. Entendemos o «aprender», 

então, numa amplitude de possibilidades, porém, quando se pensa na escola, 

geralmente considera-se que esta se descreve por nos apresentar 

possibilidades de aprendizagem muito reduzidas, e que tendem a ser 

efetuadas através de um processo de memorização dos saberes. 
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Apesar de relacionarmos, instantaneamente, os conceitos de aprender e 

de aprendizagem aos alunos, conseguimos perceber, anteriormente, que estes 

têm as suas bases no currículo, e que portanto cabe ao professor procurar 

dinamizá-lo da melhor maneira, proporcionando um contexto favorável para 

que todos os seus alunos consigam aprender. A aprendizagem, até se tornar 

numa aprendizagem na sua essência, isto é, até se tornar numa aprendizagem 

para alguém, supõe de um jogo estratégico, mediado pelo professor, na 

apropriação da mesma ao contexto onde vai ser introduzida. O professor torna-

se, assim, inevitavelmente o principal responsável por essa preparação, se 

bem que as suas práticas podem estar condicionadas à organização escolar e 

ao conjunto de regras e normas que a estabelecem. É nesta abordagem da 

relação com o saber e na transição para o papel dos professores, que ressalvo 

o papel da escola, naquilo que poderia ser o exercício de ensino ao serviço da 

construção autónoma, por parte dos alunos, de uma relação com o saber, 

numa situação que subordina esse mesmo «ensino», enquanto trabalho do 

professor, ao «aprender» dos alunos, incitando, desta forma, a discussão em 

torno da dinamização do processo de ensino e aprendizagem.    

2.3.4. O papel dos professores 

São os professores, que dentro da escola, representam o papel mais 

importante de toda a comunidade escolar, uma vez que são eles os 

responsáveis máximos por conduzirem o percurso dos alunos dentro da escola. 

São os professores que verdadeiramente têm o contacto direto com os alunos, 

ou seja, são eles os únicos que têm a proximidade certa para perceber uma 

turma no seu coletivo, mas ao mesmo tempo, perceber cada aluno na sua 

individualidade. Agregado a este papel, desempenham ainda uma função 

deveras fundamental na preparação das várias aulas e na dinamização do 

processo de ensino e aprendizagem para as diferentes turmas. A importância 

do papel de um professor destaca-se, justamente, nesta particularidade de 

preparação de uma aula, no sentido de existir uma preocupação em adaptá-la 

e apropriá-la ao contexto de cada turma. E esta, sim, converte-se numa função 

extremamente difícil de gerir quando somada aos constrangimentos e 

imprevistos vividos no interior da organização escolar, mas igualmente quando 

assenta num trabalho de planificação que não pode prever o imprevisível 
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desenrolar do processo de ensino e aprendizagem. Por essa razão, é preciso 

reconhecer e valorizar o papel dos professores na escola e dar-lhes a 

confiança e a liberdade necessárias para atuarem educativamente na formação 

dos seus alunos. É importante fazer da aula um momento capaz de integrar e 

transformar os alunos, concebendo a educação escolar como um caminho 

orientador para o desenvolvimento dos mesmos. O professor não se pode 

prender a nenhum método em específico, deve pensar e refletir sempre sobre a 

sua posição, e tentar encontrar um equilíbrio entre as aprendizagens que 

carrega e as novas aprendizagens que realiza, porque o professor é, também, 

alguém que ainda tem muito para aprender. Refiro-me à aprendizagem do 

professor, não propriamente enquanto «especialista da disciplina», mas, 

efetivamente, enquanto «especialista da educação» e pedagogo, uma vez que 

é muito típico desta profissão existir uma dimensão de imprevisibilidade, que, 

por sua vez, se torna no motor dessa mesma aprendizagem permanente do 

professor, e que pode estar presente seja na singularidade de cada aluno, 

como na consequente relação para com o contexto escolar. 

O professor tem de pensar na aula segundo um ponto de partida de 

averiguação das condições de aprendizagem. Neste argumento é interessante 

perceber como o conceito de aprender pode divergir tanto de contexto para 

contexto. Consta-se do princípio de que as crianças gostam todas de aprender, 

que são curiosas e que querem saber tudo, mas quando as observamos no 

contexto de trabalho em sala de aula, percebemos que essa vontade tende a 

desvanecer-se. A questão central de toda a minha investigação vem recair 

exatamente nesta situação, que assume o trabalho escolar como a causa mais 

provável para as crianças sentirem uma aversão pelas aulas. E isto acontece, 

porque os trabalhos realizados nas aulas tendem a condicionar as suas 

margens de liberdade, que as «agencia» na produção de determinados 

resultados. Uma aprendizagem «agenciada», também entendida como uma 

aprendizagem formal, caracteriza-se, então, por ser uma aprendizagem 

propositadamente estruturada num ato específico de produção que deve ser 

consumado pelos alunos e que portanto lhes determina uma finalidade 

concreta. É nesta situação, em que o trabalho escolar se transforma numa 

obrigação e não num conjunto de aprendizagens com sentido, onde a 
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«agência» é implícita aos alunos, que os mesmos se mostram sem vontade de 

aprenderem nas aulas. Partindo da verificação das aprendizagens no contexto 

escolar, designadas então como aprendizagens formais, percebemos que 

estas em comparação às aprendizagens informais, realizadas naturalmente 

pelas crianças no dia-a-dia, se revelam menos percetíveis, uma vez que não 

resultam de uma relação capaz de lhes atribuir um sentido. Fomentar essa 

relação será, portanto, o trabalho de um professor, através da apropriação do 

contexto escolar aos seus alunos.  

Nesta indução, a proximidade para com os contextos é, assim, tida como 

um fator essencial no processo de relação com as aprendizagens, 

convertendo-se estas mais percetíveis no «espaço privado», conhecido e 

familiar, por exemplo, de que no «espaço público», mais impessoal, com regras 

comuns a todos e de maior confronto com a diferença. Assim sendo, o «espaço 

público», como a escola, pode revelar-se distante e desigual principalmente 

para as crianças das famílias das classes mais desfavorecidas, mas também 

pode revelar-se numa oportunidade de maior nivelação para as mesmas. O 

problema do choque com as crianças das famílias das classes mais 

desfavorecidas na escola é que o espaço público não é um espaço neutro, é 

antes um espaço de conquistas. Por essa razão, o contexto e a cultura da aula 

devem, então, através do trabalho educativo dos professores, encaminhar-se 

segundo um caminho potenciador de aprendizagens significativas e promotoras 

de transformações nos diferentes alunos. Cabe ao professor a criação de um 

espaço de aprendizagem propiciador de encontros com os distintos legados 

culturais dos alunos que o preenchem, tornando-se este num espaço 

efetivamente recetor da diversidade social que a escola e a sociedade também 

espelham.      

Bernard Charlot (2000), neste seguimento, expõe o conceito de 

«mobilização» como um fator essencial e relevante na ligação dos alunos às 

diferentes aulas, ou, na construção de uma relação, por parte do aluno, com o 

saber. Contudo para que estes se mobilizem, importa que a aula se apresente, 

também, com significado. Por essa razão, Charlot (2000) destaca ainda o 

conceito de «atividade» e o conceito de «sentido», que no seu conjunto com o 

conceito de «mobilização» formam aquilo que deveria ser o momento de uma 
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aula com significado para os alunos. Nesta perspetiva, a atenção por parte do 

professor a estas diferentes dimensões invocaria, assim, mecanismos de 

mobilização capazes de «movimentarem» os alunos até às aprendizagens. 

Mobilizar-se não é outra coisa, senão «pôr-se em movimento», fazendo uso 

dos «recursos» que integra, em vista de um «móbil», ou seja, de uma meta que 

tem como função atribuir um determinado sentido a qualquer atividade. “A 

criança mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso de 

si mesma como de um recurso, quando é posta em movimento por móbeis que 

remetem a um desejo, um sentido, um valor.” (Idem, ibidem: 55) As atividades 

têm de ser apropriadas segundo um equilíbrio, mediado pelo professor, entre 

as potencialidades da própria matéria e as características de cada aluno e 

turma, para que delas resultem aprendizagens significativas, que contribuam 

para o desenvolvimento dos alunos. O objetivo destas atividades deve constar 

nestes termos, caso contrário, podem resultar, parecendo que não, em tempo 

perdido ou então numa mera transmissão de informações, que tão rapidamente 

são apreendidas como esquecidas. A memória dos alunos é apenas uma das 

ferramentas de trabalho entre outras, por isso as atividades desenvolvidas 

pelos professores têm de despertar outro tipo de envolvência por parte dos 

seus alunos em todo o processo. Um professor tem de ter este compromisso 

para com o desenvolvimento de uma aula, e nesse sentido deve ter como 

base, então, uma pedagogia mobilizadora, que aproprie os conteúdos do 

currículo à turma, reconstruindo, assim, as suas práticas e consequentemente 

o processo de ensino e aprendizagem. É importante que o professor assegure 

um contexto diversificado onde todos os alunos se consigam integrar, aprender 

e possivelmente transformar. Por esta razão irei, a seguir, expor uma 

abordagem antagónica e um tanto radical em torno do papel dos professores, 

de maneira a perceber que consequências se repercutem da ação e da relação 

com os mesmos em contexto da aula e no desenvolvimento do plano didático e 

pedagógico em simultâneo. 

 2.3.5. O professor, mestre ignorante 

É neste aliciamento em torno do papel dos professores, que Jacques 

Rancière (2002), na sua obra “O mestre ignorante”, distingue, baseando-se na 

experiência de Jacotot, dois tipos de professor. Faz esta distinção, 
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nomeadamente, entre uma conceção de um «professor explicador» e uma 

conceção de um «professor emancipador», enunciando, desta forma também, 

os efeitos que cada um destes dois tipos de professor transparece para os 

seus alunos. Segundo o autor, um «professor explicador» caracteriza-se por se 

apropriar de um método de ensino baseado no «embrutecimento». Neste 

sentido, entende-se, pois, o «embrutecimento» como uma perceção do 

processo de ensino e aprendizagem a par da explicação, em que o professor 

ao explicar alguma coisa aos seus alunos, está também, a inibi-los de fazerem 

uso da própria «inteligência» para aprenderem, isto é, está a interromper todo 

um processamento de informações recebidas, impedindo que qualquer tipo de 

relação aconteça, assim como qualquer tipo de experiência e aprendizagem 

com sentido. Logo, “explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais nada, 

demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si só.” (Rancière, 2002: 20) 

Um plano didático, incrementado por este método embrutecedor, leva a que as 

aulas se estabeleçam através de relações desiguais entre quem ensina e quem 

aprende, ou seja, entre professores e alunos, levando a que os alunos sejam 

entendidos pela sua incapacidade de aprenderem sozinhos.  

Contrastando com esta situação, Rancière (2002) apresenta o 

«professor emancipador», e segundo o autor, esta conceção de professor 

descreve-se na apropriação que o próprio professor faz do método de ensino, 

que tem como base, respetivamente, a «emancipação». Nesta perspetiva, 

compreende-se a «emancipação», como um fator de grande relevância na 

dinamização do processo de ensino e aprendizagem, onde, agora, o professor 

procura despertar a inteligência adormecida dos seus alunos. Supõe-se, então, 

um «mestre ignorante», ou por outras palavras um professor capaz de 

«ignorar» aquilo que sabe, de maneira a não influenciar ou condicionar o 

percurso de aprendizagem dos seus alunos. Neste sentido podemos, também, 

entender os alunos como «ignorantes», ainda que com uma conotação 

diferente da atribuída ao professor, pelo simples motivo de que os alunos 

apenas ignoram aquilo que, de facto, ainda não sabem e portanto esperam que 

o professor os encaminhe nessa procura pelas aprendizagens e na 

consequente verificação das mesmas.  
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“O ignorante não é apenas aquele que ignora ainda o que o 

mestre sabe. É antes aquele que não sabe o que ignora nem como 

chegar a isso que ignora. O mestre, esse, não é apenas o indivíduo que 

detém o saber ignorado pelo ignorante. É também aquele que sabe 

como fazer da coisa ignorada um objeto de saber, em que momento e 

segundo que protocolo.”  

(Idem, 2010: 16)  

O «professor emancipador» dirige-se à turma, ignorando a desigualdade 

de «inteligências» que existe entre ambos, para se submeter 

fundamentalmente a um diálogo de «vontades» com os alunos, com o objetivo 

de os conduzir na procura pelas próprias aprendizagens. A «vontade» resulta, 

assim, como uma matriz condutora da «ignorância» durante todo o processo de 

ensino e aprendizagem, levando os alunos a uma relação constante com aquilo 

que ignoram para que, através da sua verificação e experimentação, consigam 

realizar as suas aprendizagens. “Tudo se pode ignorar, menos a própria 

ignorância. (…) O problema principal dos que ignoram a ignorância é que se 

fixam a uma relação disfarçada com o saber e, baseando-se nessa relação, 

fecham-se a poder saber o que de facto ignoram. Obstruem toda a busca.” 

(Kohan, 2009: 25) Em suma, afirma-se que a ignorância de um saber pode, 

afinal, resultar na sua aprendizagem, uma vez que a própria ignorância 

pressupõe um processo de apropriação dos saberes capaz de atribuir um 

significado àquilo que é aprendido. Todavia, o mesmo não acontece com um 

saber que é simplesmente apreendido ou armazenado, pois este não chega 

sequer a ser ignorado, logo não se sucede, propriamente, um processo de 

apropriação do mesmo, mas antes um processo de memorização, que 

consequentemente tende a não lhe atribuir um significado e, portanto, tende a 

não resultar numa aprendizagem com sentido. Para que os saberes resultem, 

então, em aprendizagens com sentido para os alunos é preciso que estes se 

submetam a um processo relacional com os mesmos, e, nesse sentido, cabe 

ao professor adaptar as suas aulas a este tipo de dinâmica emancipadora. 

Suportado na teoria de Rancière, baseada na distinção do papel do 

professor entre uma conceção de «embrutecimento» e uma conceção de 
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«emancipação», Gert Biesta (2010), no seu artigo “Learner, Student, Speaker: 

Why it matters how we call those we teach”, procura entender como tais 

conceções tendem a influenciar a maneira como os professores se relacionam 

com aqueles que ensinam no decurso normal de uma aula. No seguimento 

desta lógica, Biesta (2010) refere, assim, três formas distintas, relativas ao 

modo como os professores se dirigem aos alunos, nomeadamente, pela 

designação de «aprendiz», de «estudante» e de «falante».  

O autor refere-se, então, ao «aprendiz» como um aluno inserido num 

contexto de aprendizagem baseado no «embrutecimento», isto é, num contexto 

baseado na explicação dos saberes. A noção de «aprendiz» remete 

essencialmente à perceção do aluno enquanto alguém que está a aprender 

algo que ainda não sabe. “What matters in calling someone a learner is, 

however, not about what it is that needs to be learned; what matters is the fact 

that the learner is constructed in terms of a lack. The learner is the one who is 

missing something. The learner is the one who is not yet complete.” (Biesta, 

2010: 541) O «aprendiz» constrói-se a par da desigualdade, pois a sua 

inteligência é submetida pela do professor, aprendendo ou apreendendo 

apenas aquilo que é explicado. “To call someone a learner thus suggests an 

inequality between those who have learned and now know, can, or are, and 

those who still need to learn in order to know, be able, or be”. (Idem, ibidem: 

541) O grande problema não está realmente nesta situação em que os alunos 

são ensinados e aprendem para saberem, poderem ou serem. O problema está 

no modo como os alunos aprendem, mais precisamente, está na suposição em 

que são entendidos como seres incapazes de aprenderem sozinhos e de 

usarem a própria inteligência, precisando, assim, da inteligência de um 

professor explicador. 

O «estudante» é entendido como um aluno distintivo de um contexto de 

aprendizagem assente na «emancipação», sendo que se caracteriza por 

conseguir aprender sem explicação, ainda que segundo uma relação de 

vontades introduzida pelo professor. Todavia, apesar do professor se impor e 

destacar como uma figura de autoridade máxima nesta relação, a sua 

inteligência nunca se sobrepõe à dos alunos, permitindo, através da sua 

orientação e de uma atividade de liberdade que apenas exige a sua verificação, 
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que estes se tornem alunos emancipados e competentes para desenvolverem 

as suas próprias aprendizagens. “Whereas stultification takes place whenever 

one intelligence is subordinated to another, emancipation takes place when an 

intelligence obeys only itself even while the will obeys another will.” (Rancière, 

cit. in Biesta, 2010: 544) O «estudante», contrariamente ao «aprendiz», 

constrói-se a par da igualdade, uma vez que nada se sobrepõe à sua 

inteligência, se não a própria vontade e, claramente, o constrangimento da 

vontade do professor. “Essa vontade sou eu, é a minha alma, é a minha 

potência, é a minha faculdade.” (Rancière, 2002: 64) Alunos emancipados são 

alunos que, dentro de um contexto de aprendizagem de fácil relação com os 

saberes proporcionado por um «professor emancipador», conseguem realizar 

aprendizagens significativas, esperando dos professores, somente, uma 

orientação e uma verificação ao longo desse percurso.  

Por último, Biesta (2010) apresenta o «falante» como uma denominação 

de aluno conectada tanto ao «aprendiz» como ao «estudante», contudo muito 

distinta na forma como cada um se exterioriza. E assim sendo, um «aprendiz 

falante» trata-se de um aluno que quando fala produz ruido, porque, de certa 

forma, está a tentar reproduzir a linguagem do professor, logo não sabe 

significar sobre aquilo que fala. Para que o ruido se transforme, então, em voz 

o professor tem de prosseguir com uma explicação, que decididamente vai 

substituir qualquer tentativa de pensamento, negando mesmo essa 

competência ao aluno. Consolida-se que o «aprendiz» aprende a emitir voz 

através da explicação do professor, e portanto, aprende a reproduzir a voz dos 

outros. Do outro lado, encontra-se o «estudante falante», um género de aluno 

que quando fala tende a não emitir ruído, uma vez que sabe sobre o que está a 

falar, pois atribuiu-lhe um determinado significado, que contudo, ainda precisa 

da verificação do professor. “The suggestion to refer to our students as 

speakers provides such a starting point – not a conclusion.” (Biesta, 2010: 550) 

O «estudante falante» tem direito à voz, à sua voz, a uma voz que lhe pertence 

e que resulta das aprendizagens que realiza na sua emancipação intelectual. 

Esta reflexão, em torno do argumento de Jacques Rancière (2002), 

sobre uma educação emancipadora e libertadora, revela-se bastante influente 

relativamente ao modo como se pode percecionar o processo de ensino e 
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aprendizagem. Porém, este tipo de educação acusa, também, grandes 

incompatibilidades comparativamente à conceção de escola que fui abordando 

ao longo deste capítulo. Por esta razão, Rancière (2002) apresenta a 

«emancipação», não como uma solução divina capaz de responder a todas as 

dificuldades vividas no interior da organização escolar, mas como uma 

antevisão construtiva do pensamento dos professores e das suas práticas. O 

plano didático deve, assim, tornar visível esse pensamento por parte dos 

professores, mais especificamente, por um processo de introspeção e análise 

crítica às características de cada aula e de cada turma, para que seja possível 

dispor de um contexto de aprendizagem acessível a todos os alunos, podendo 

estes realizar as suas aprendizagens com significado. A principal questão que 

subsiste nesta conjuntura, e que transporta em si uma carga de impotência em 

relação ao domínio que se impera sobre o sistema educativo e o sistema 

escolar, recai na dificuldade geral de incluir todos os alunos na aula, 

proporcionando uma educação com igualdade de oportunidades para todos. 

Afirma-se que o modo como os professores se dirigem aos seus alunos 

demonstra, então, ter uma grande influência no percurso escolar dos mesmos, 

mais precisamente na conformidade das suas ações e relações em contexto de 

sala de aula e as consequências que delas resultam. Durante a minha 

experiência de estágio foram vários os momentos onde consegui refletir sobre 

esta temática, através de uma participação muito ativa no decurso de 

desenvolvimento dos trabalhos dos alunos, maioritariamente, das turmas dos 

7º e 8º anos. Neste sentido, afirmo que a minha presença e a minha 

intervenção enquanto estagiário, terão sido bastante importantes, pois, 

encarando as vantagens de tal papel, consegui fazer um tipo de 

acompanhamento mais individualizado a alguns alunos, enquadrando-os 

melhor no processo de ensino e aprendizagem desenvolvido nas aulas. Uma 

vez que um professor se destina aproximadamente para uns trinta alunos 

dentro da sala de aula, torna-se um trabalho extremamente difícil ou mesmo 

impossível para ele este tipo de acompanhamento aluno a aluno, e por essa 

razão, em determinados momentos do estágio, tomei a liberdade de auferir 

dessa função, num apoio personalizado àqueles alunos que à partida me 

pareciam estar com mais dificuldades em acompanhar a aula ou em realizar os 
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trabalhos propostos. E estes momentos mostraram-se muito ricos para a minha 

investigação, porque, de certa forma, puderam elevar a minha reflexão 

precisamente até à realidade escolar, deduzida pela prática da minha atividade.  

A minha atividade, possibilitada pela minha posição privilegiada de 

estagiário, consistiu em transformar as aulas em situações de aprendizagem 

opcionais ao plano estipulado, ou seja, percebendo as particularidades de cada 

um dos alunos que acompanhei, tentei, respetivamente, encontrar alternativas 

ao método de aprendizagem que fossem capazes de os enquadrar mais 

eficazmente na aula. Este trabalho resultou de uma relação estratégica entre 

mim e entre as próprias características dos alunos e da matéria, recriando o 

plano didático segundo uma envolvência crescente dos mesmos na realização 

dos trabalhos da aula. Na prática, este trabalho resultou de uma relação de 

vontades onde através de conversas casuais desligadas das pressões da aula, 

como a avaliação, tentei mobilizar a matéria de maneira a que os alunos se 

apropriassem dela na procura de um sentido para as aprendizagens. 

Pronuncio-me relativamente a uma tentativa de desconstrução do contexto da 

aula e da matéria transmitida, em torno do questionamento e da estratégia, 

levando os alunos ao cerne dos seus interesses, para que a partir daí 

pudessem desenvolver os seus trabalhos e encontrar um sentido para aquilo 

que fazem na escola. Reforço, neste seguimento, a importância da motivação e 

da comunicação entre professor e aluno, que pretendo abordar a seguir. Este 

tipo de disponibilidade a que me propus impulsionou a que a dinamização das 

diferentes atividades se tornasse, para os alunos, mais significativa, no sentido 

de tentar mobilizá-los para as aprendizagens, e mais diversificada, através das 

estratégias, ou «móbeis», que fui encontrando na atribuição de um significado 

às tarefas. O importante foi fazer da educação escolar um caminho potenciador 

do desenvolvimento dos alunos, através da sua colaboração e participação. 

2.3.6. A comunicação em sala de aula 

É no seguimento desta reflexão que enalteço a importância da 

comunicação em sala de aula, reforçando assim a necessidade de um contexto 

facilitador da aprendizagem, e nesse sentido a proposta de uma conceção de 

aula, baseada em relações estáveis e duráveis entre professores e alunos, 
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propicia ao desenvolvimento significativo do processo de ensino e 

aprendizagem. A aula ao tornar-se, por excelência, o momento primordial que 

formaliza este processo, caracteriza-se então por unir um professor com uma 

turma e logicamente por criar condições de interação entre ambos, que 

resultam num determinado tipo de dinâmica, que por sua vez vai definir o 

contexto de cada aula. Por esta razão, parece fundamental o modo de 

comunicação que o professor suscita no espaço da aula, de maneira a que a 

sua atividade não se reduza a uma simples transmissão de conhecimentos, 

impulsionando a que a sua relação com os alunos seja, consequentemente, 

assente em pedidos e ordens. O recurso a várias estratégias parece, também, 

fundamental para expandir as possibilidades de comunicação, demonstrando 

uma maior disponibilidade, por parte do professor, para com os seus alunos, no 

que comparece a escutá-los e a envolvê-los em todo o processo. Neste 

procedimento, o recurso comunicacional explora não apenas a relação entre 

emissor e recetor, isto é, entre professor e aluno, mas deve igualmente 

privilegiar o protagonismo assente nesta troca de papéis. O feedback pode 

revelar-se através de muitas variantes da comunicação, sendo que esta não 

precisa, necessariamente, de ser verbalizada. Em momentos de observação no 

estágio pude constatar esta realidade em que os alunos através de gestos, 

reações e atitudes tendiam a revelar a sua posição relativamente à aula ou a 

uma situação em concreto, como por exemplo, ao evidenciar dificuldades na 

resolução dos exercícios ou simplesmente o desinteresse para com a matéria e 

a disciplina, levando-os a distraírem-se com outras coisas. Estas situações 

podem muitas vezes ser mal interpretadas pelos professores, que as entendem 

como situações de mau comportamento emitindo juízos de valor sobre os 

respetivos alunos e formatando uma apreciação generalizada da turma. O 

professor, pese embora o constrangimento decorrente de comunicar com um 

grupo de alunos grande e diverso, tem de buscar fazer uma gestão minuciosa 

entre a matéria e a turma, relacionando-as e precavendo à heterogeneidade de 

ambas. Para isso presume-se, como nos diz António Nóvoa (2012), que este 

conheça bem quem ensinam, mas que conheça ainda melhor o que ensina.  

Uma vez que, ao longo deste capítulo, tenho vindo a abordar a teoria 

ecológica de Urie Bronfenbrenner para definir essencialmente o contexto da 
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aula, entendido, até então, como um microcontexto, procedo, nesta fase da 

investigação e inspirado nessa mesma teoria, ao desenvolvimento de uma 

nova abordagem para designar outros contextos e fenómenos de comunicação 

que, inevitavelmente se inserem no interior de uma aula. Quando pensamos 

numa aula, ou quando, simplesmente, observamos uma, podemos perceber 

que o contexto da mesma se multiplica numa infinidade de outros contextos, 

isto é, podemos perceber que para além do processo de ensino e 

aprendizagem, muitas outras realidades tendem a ser evocadas para o 

microcontexto. E nesse sentido, afirma-se que há sempre muita coisa a 

acontecer no seio de uma aula. Nessa lógica, intitulo o conjunto desses 

contextos, precisamente, como nanocontextos, para traduzir essas outras 

realidades que estão muito presentes na aula. Entende-se o processo de 

ensino e aprendizagem como o contexto central da aula, que relaciona 

naturalmente o professor com a turma, porém em torno deste processo, 

denotam-se outros contextos que se ligam a este direta ou indiretamente, e que 

portanto podem relacionar uma vez mais o professor com a turma ou com cada 

aluno em particular, mas também relacionar a turma entre si, relacionar alunos 

com alunos em grupos mais restritos, ou simplesmente relacionar os alunos 

com algo exterior à aula.  

Ao longo do estágio fui percebendo que esta multiplicidade de 

nanocontextos propende a ser muito recorrente nas aulas, ainda que a sua 

recorrência dependa muito de como estas se desenvolvem. Ou seja, o facto de 

uma aula se tornar um ponto de interesse para os alunos, e deste modo capaz 

de os cativar, significa que a sua atenção vai estar interligada, a maior parte do 

tempo, ao assunto da aula. Caso contrário, se a aula se estabelecer sem 

interesse ou sem a preocupação de mobilizar os alunos, então a sua atenção 

vai dispersar para outros assuntos. Assim sendo, nas minhas observações 

pude reter que em aulas mais teóricas os alunos tendem a distrair-se muito, 

seja a falar com o colega do lado, a trocarem mensagens em papéis que rodam 

a sala inteira, na utilização frequente do telemóvel ou então a fazer outras 

coisas que nada têm a ver com a aula, como por exemplo, os trabalhos de 

casa de outra disciplina, desenhos, jogos, entre muitas outras atividades. É 

muito típico deste género de aulas verificar-se um conjunto extenso de 
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estratégias utilizadas pelos alunos para se afastarem do foco dos professores 

enquanto fazem «outras coisas». Uma das estratégias mais caricatas e que 

presenciei várias vezes nas aulas de Educação Visual reporta-se ao 

«esconderijo» do telemóvel dentro da caixa de materiais, isto é, os alunos 

quando queriam utilizar o telemóvel agiam de forma muito natural, disfarçando 

que estavam à procura de materiais na caixa, sendo que realmente estavam a 

utilizá-lo. Este tipo de estratégias também fazem parte do «ofício do aluno», 

porque o cerne das mesmas está em passar o tempo da aula de uma forma 

menos entediante, sem que o professor se aperceba. Nas aulas mais práticas 

os alunos, envolvidos por um ambiente de menor tensão, muito característico 

deste tipo de aulas, buscam inserir-se igualmente noutros contextos tais como 

conversas de grupo, onde trocam e dão opiniões sobre os mais diversos 

temas, ou outras dinâmicas, de maneira a tornarem as aulas mais atrativas. Em 

suma, afirma-se que a origem destes acontecimentos está exatamente no 

processo de ensino e aprendizagem, ou então, sendo mais direto, está na 

apropriação do mesmo às características de cada turma. 

Menciono, nesta lógica, o trabalho de L. S. Vigotsky (1978) sobre o 

conceito de «zona de desenvolvimento proximal», em que este nos sugere um 

contexto de aula assente, estrategicamente, no desenvolvimento dos alunos. 

Assim sendo, o autor propõe um contexto intercalado pelas aprendizagens dos 

mesmos e pelas práticas do professor que, em complemento com essas 

aprendizagens, possibilitam que os alunos se relacionem mais facilmente com 

o que aprendem e, por isso, que realizem novas aprendizagens com sentido. 

“The zone of proximal development defines those functions that have not yet 

matured but are in the process of maturation, functions that will mature 

tomorrow but are currently in an embryonic state.” (Vigotsky, 1978: 86) O 

conceito de «zona de desenvolvimento proximal» está precisamente ligado ao 

trabalho do professor em criar condições de aprendizagem próximas da zona 

de desenvolvimento de cada aluno, ou seja, uma vez que numa turma, os 

vários alunos tendem a apresentar formas muito distintas de aprender, então, 

supõe-se que o professor encontre estratégias em sala de aula que permitam 

essa aproximação com as aprendizagens. Uma das estratégias mais 

decorrentes que observei no estágio foi o recurso ao trabalho entre pares, 
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principalmente, nas aulas de Geometria Descritiva A, onde o professor 

organizou a planta da turma de maneira a enquadrar os alunos com mais 

dificuldades com aqueles que estavam mais confortáveis com a matéria, 

possibilitando a entreajuda. Há que pensar as aulas em torno deste conceito, 

permitindo que os alunos se enquadrem melhor no contexto de trabalho criado. 

Em síntese a este último subcapítulo, intitulado de “A aula enquanto 

microcontexto”, podemos concluir que uma aula, apesar de estar enquadrada 

num contexto de nível micro referente ao momento em que se formaliza, tende 

a expandir o seu conceito para algo mais amplo e complexo. Ao pensarmos no 

sistema ecológico da aula, podemos entender que esta se insere numa extensa 

rede de outros contextos, como é o caso da sociedade e da escola, 

profundamente interligados, e que portanto a constituem num tipo específico de 

estrutura. Entendemos, assim a aula enquanto um microcontexto, 

historicamente transformado e imutado em um momento, compreendido por um 

espaço e um tempo, onde se estabelece o processo de ensino e 

aprendizagem, que tanto tem o veredito de educar como de socializar, mas que 

não consegue atribuir um sentido para os valores e os saberes que procura 

transmitir. Constata-se que a aula, sendo o espaço privilegiado pela escola 

para desenvolver o trabalho escolar, não corresponde necessariamente a um 

espaço neutro, uma vez que os alunos se despem de outras vinculações e 

referências que fazem parte dos seus contextos, e que se expressam numa 

diversidade de nanocontextos. Contudo a aula tende a desenvolver-se 

impedindo que qualquer tipo relação com o que se aprende aconteça, assim 

como qualquer tentativa de experiência por parte dos alunos. Neste 

seguimento, reforça-se o apelo à conscientização dos professores em prol do 

seu papel para que repensem as suas práticas, apropriando-as a cada turma 

num jogo de relações com a própria disciplina. Pondo isto e após uma longa 

pesquisa enlaçada pela reflexão, finalizo este capítulo, levantando agora a 

questão sobre “o que pode ser uma aula?”, introduzindo, desta maneira, o 

próximo capítulo em que vou descrever o processo de desenvolvimento da 

minha didática, que teve como mote principal exatamente esta pergunta.  
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3. As aulas 

Para descrever e refletir sobre o período referente ao exercício prático 

no desenvolvimento das minhas aulas, em âmbito de estágio, preciso de recuar 

até ao início das minhas observações, onde, numa primeira fase, destinei a 

minha atividade ao reconhecimento do contexto das aulas, das turmas, dos 

alunos e dos professores. Foi, portanto, a partir dessas observações que fui 

focando o minha atenção na turma do 11ºA, na disciplina de Desenho A, 

lecionada pelo professor Joaquim Pimenta. De todas as turmas que 

acompanhei, esta turma foi claramente aquela com que tive mais dificuldades 

em interagir e em criar uma ligação. Inicialmente e contrariamente às outras 

turmas, a turma do 11ºA não se havia manifestado em relação à minha 

presença, de facto, quase a ignoravam e quando me deslocava aos seus 

lugares muitos dos alunos retraiam-se e mostravam-se muito tímidos no modo 

como se expressavam. As minhas primeiras anotações acentuarem, 

precisamente, uma tentativa de análise e questionamento em torno da conduta 

dos alunos desta turma, que diferia muito dos alunos das outras turmas. 

Durante este exercício de reflexão tendi, de forma inconsciente, a comparar 

várias vezes a turma do 11ºA com a turma do 12ºI, denotando disposições em 

sala de aula quase opostas. Generalizando, de um lado observava uma turma 

pouco comunicativa, desinteressada e um tanto conflituosa, e do outro lado 

uma turma muito comunicativa, empenhada, animada e muito unida. Ao longo 

do estágio, fui debatendo esta situação com o professor Joaquim Pimenta que 

logo me propôs a dinamização de algumas aulas, possibilitando a minha 

aproximação com a turma. E ao perceber que eu me sentia particularmente 

mais à vontade com a área da Multimédia, propôs-me a dinamização de um 

conjunto de aulas que se seguiram na continuidade do trabalho que estavam a 

realizar. Uma das atividades que também proporcionou a minha aproximação 

com a turma foi a visita de estudo à Fundação de Serralves. Todavia, em modo 

de desafio, e porque ainda o foi, decidi, então, desenvolver as minhas aulas 

para esta turma, questionando “o que pode ser uma aula?” e assim perceber 

como uma aula se pode converter num momento de tal maneira significativo, 

que é capaz de transformar a disposição de uma turma com as mesmas 

particularidades que esta.   
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3.1. Planificação, desenvolvimento das aulas e avaliação 

Na planificação das minhas aulas tive, então, particular atenção às 

características da turma, mas essencialmente aos seus interesses artísticos, 

que fui descobrindo ao longo das conversas que detinha com os alunos e 

através da visualização dos seus diários gráficos. Neste sentido, fui 

percebendo que os mesmos revelavam muita vontade em trabalhar o corpo 

humano, contudo alguns preferiam trabalhar os elementos naturais. A partir 

desse momento, direcionei o foco da minha atividade pedagógica para o 

desenvolvimento da uma didática que ajustasse os interesses dos alunos com 

um dos conteúdos do programa. Foi pois na leitura do programa que tive a 

ideia de conciliar o desenho de corpo humano com o desenho de elementos 

naturais num exercício de «transformação gráfica», mais precisamente, no 

desenvolvimento de um trabalho de desenho sobre a «metamorfose», o qual foi 

aprovado pelo professor Joaquim Pimenta. O tema da «metamorfose» tornou-

se, assim, no centro da minha didática e da sua planificação. Planifiquei as 

minhas aulas em quatro blocos de 90 minutos, sendo que, inesperadamente, 

precisei de mais um bloco para que os alunos terminassem a proposta.    

Na primeira aula decidi começar com uma dinâmica alternativa, intitulada 

de “Rega a planta”, transformando por completo a conceção de uma aula tida 

como «normal» num momento mais descomprometido do trabalho, mas que 

mobilizou, ainda que de uma maneira diferente, a matéria. Assim sendo, 

através da divisão da turma em quatro grupos e com apenas quinze minutos 

disponíveis, a dinâmica consistiu na construção de um percurso de água, por 

parte de cada grupo, através de diversos materiais, que transportasse a água 

de um ponto inicial para um vaso, «regando a planta» (Anexo 7). 

Concetualmente, tratou-se de uma dinâmica que potenciou uma perceção 

diferente sobre o desenho, enquanto uma ferramenta estruturadora de várias 

áreas profissionais como por exemplo, o canalizador que projeta o percurso e 

depois o constrói. E cognitivamente, promoveu o trabalho em equipa e o 

relacionamento interpessoal, fatores, estes, que me importaram trabalhar com 

esta turma. Os alunos participaram e aderiram muito bem à dinâmica, 

trabalhando em grupo na procura de soluções e estratégias para cumprirem 

com o desafio. 
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Seguidamente, e inspirado no formato das aulas do professor Joaquim 

Pimenta, decidi, também, introduzir o conteúdo programático através de uma 

apresentação digital (Anexo 5) que se baseou no tema da «Metamorfose» e na 

lenda de Apolo e Dafne, uma vez que esta lenda trata, também, o tema da 

metamorfose. A apresentação consistiu substancialmente na amostra de várias 

obras de arte sobre esta lenda, desde a antiguidade clássica até à atualidade, 

permitindo que os alunos observassem e refletissem sobre a variedade de 

estilos e interpretações que um só tema apenas pode originar. A construção 

desta apresentação exigiu que eu despendesse de bastante tempo da minha 

parte, uma vez que ao usar várias obras de arte tive, também, de pesquisar e 

de me informar sobre a sua legitimidade, a sua origem e as suas 

características estéticas, para assim suportar a minha apresentação, tornando-

a mais objetiva e clara para os alunos. Já estes estiveram bastante atentos à 

apresentação, se bem que não fizeram muitas perguntas, o que pondero terem 

ficado esclarecidos em relação ao tema. Revela-se importante, num primeiro 

momento, a conceptualização dos conteúdos programáticos, porém a 

dinamização dos mesmos deve ser pensada em prol dos alunos, criando 

métodos diversificados, como por exemplo, uma apresentação digital. E numa 

apresentação deste tipo, deve valorizar-se não só o conteúdo apresentado, 

mas também a forma como esse conteúdo é apresentado para os alunos.  

Aproveitando o vaso da dinâmica, e para finalizar a primeira aula, 

introduzi uma última atividade, ainda em grupo, intitulada de 

“Metamorfoseando”, na qual acrescentei ainda um boneco de madeira 

articulado e elementos naturais. O objetivo desta atividade constou no desenho 

dos três elementos em composição, em vários exercícios cronometrados, onde 

os alunos puderam dar início ao estudo da metamorfose, utilizando e 

experimentando vários suportes e meios atuantes. Estes exercícios 

cronometrados são sempre muito importantes, pois permitem que os alunos, 

numa primeira fase, experimentem a potencialidade não só dos materiais, mas 

que trabalhem, também, sobre as formas, as proporções e as perspetivas. Os 

alunos aderiram facilmente a esta atividade mais descomprometida do peso da 

avaliação e os trabalhos por eles realizados (Anexo 8), ficaram interessantes e 

permitiram o primeiro contacto com a metamorfose e a transformação gráfica.      
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Ainda nesta aula entreguei aos alunos a proposta de trabalho intitulada 

de “A metamorfose” (Anexo 4), e expliquei-lhes o objetivo da mesma. A 

primeira parte da proposta surgiu no seguimento de uma das reuniões de 

conselho de turma no final do 1º período, onde pude constatar que esta turma 

estava com notas muito baixas na disciplina de Português devido à sua escrita 

e expressão. Por outro lado, na visualização dos seus diários gráficos apercebi-

me que os alunos escreviam bastante, porém gostavam de inventar histórias 

para os seus desenhos e de criar bandas desenhadas. Nesta lógica, decidi que 

os alunos, inspirados na lenda de Apolo e Dafne, deveriam inventar uma lenda 

com base no tema da «metamorfose» entre uma personagem e um elemento 

natural, recorrendo à realização de um texto escrito ou de um storyboard. Esta 

parte ficou para trabalho de casa, assim como a tarefa de encontrar referências 

visuais de corpo humano e de elementos naturais. A segunda parte da 

proposta tratou da execução de um trabalho sobre a lenda inventada, 

sequenciado em três representações que narrassem sucessivamente o 

processo de metamorfose da personagem. Na proposta enunciei as indicações 

relativas ao ajustamento do suporte e à escolha dos meios atuantes numa 

aplicação de técnica mista. Ainda incluí na proposta os critérios de avaliação 

para que os alunos se conseguissem autorregular face a eles durante a 

realização do trabalho. Os alunos ficaram bastante empolgados com a 

proposta e alguns começaram, desde logo, a apresentar ideias ao mesmo 

tempo que iam fazendo muitas perguntas. As aulas seguintes fasearam-se, 

assim, em prol do processo de desenvolvimento do trabalho proposto.  

Na segunda aula procurei ler e visualizar as lendas inventadas pelos 

alunos na perspetiva de me interiorizar nas suas ideias e dessa forma 

conseguir orientá-los mais facilmente. Contudo, denotei que a maioria dos 

alunos não tinha feito o trabalho de casa e por isso destinei a aula para o 

fazerem. Apesar deste acontecimento ser muito recorrente nesta turma, 

lembro-me de ter ficado desconfortável, uma vez que tinha planeado a aula de 

outra forma e também estava expectante em relação ao empenho dos alunos 

com a realização do trabalho proposto. Ao longo da aula fui percebendo que 

estes, afinal, estavam nervosos com um teste e, por essa razão, não fizeram o 

trabalho de casa porque tinham que estudar. Questiono, assim, o papel dos 
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testes, uma vez que se insinuam de forma tão impactante na vida dos alunos 

ao ponto de os condicionar na realização dos trabalhos e destes terem que 

optar entre disciplinas. A pressão causada pelos testes parece resultar de 

forma negativa no rendimento escolar dos alunos. Após algumas conversas e 

observações, e também pela minha própria experiência, pude constatar que os 

testes tendem a afetar as rotinas diárias dos alunos, destabilizando os modos 

como estes atuam e se relacionam com cada contexto. Ajustando-me, então, à 

situação, prossegui com a tarefa de acompanhar os alunos orientando-os nos 

seus trabalhos, e ainda ajudei os que não tinham feito o trabalho de casa a 

pensarem nas suas lendas. Esta aula resumiu-se à escrita das lendas, ao 

esboço e estudo de ideias no diário gráfico e também serviu para tirar dúvidas 

relativamente à execução do trabalho final. 

A terceira aula deu continuidade ao desenvolvimento dos estudos, 

tratando-se de uma aula para tirar dúvidas e fazer aconselhamentos aos alunos 

para avançaram com o trabalho. Comecei por acabar de ler e visualizar as 

lendas de todos e ver os respetivos esboços, procurando saber quais as suas 

ideias, que materiais estavam a pensar usar e como estavam a pensar 

executar o trabalho. As lendas inventadas, no geral, contavam histórias 

realmente muito interessantes e inovadoras e os estudos já começavam a dar 

forma ao trabalho. Durante a aula, fui reparando que alguns alunos estavam 

com dificuldades em representar o corpo o humano, mais exatamente, em 

representar as suas formas e proporções reais, e nesse seguimento, decidi 

introduzir alguns exercícios cronometrados de observação de modelo para os 

ajudar. Exercícios, estes, que não constaram na minha planificação e que, 

portanto, surgiram de forma improvisada através de uma necessidade 

auscultada na turma. Acrescentar este tipo de exercícios no decorrer da aula, 

os quais, juntamente com os alunos, intitulei de «exercícios de 

descongelamento», foi bastante benéfico para o desenvolvimento da mesma, 

ou seja, trataram-se de exercícios que, por quebrarem a rotina normal da aula, 

ajudaram os alunos a realizarem os seus trabalhos, «descongelando» 

introspetivamente os obstáculos que estavam a encontrar e que os impediam 

muitas vezes de avançar. Perspetivei que nesta aula já todos os alunos 

estivessem a realizar o trabalho final e que a maioria já o estivesse a acabar, 
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mas contrariamente, o que se sucedeu foi que só alguns alunos tinham 

começado o trabalho final e os outros ainda estavam fazer os estudos. 

Todavia, estavam particularmente empenhados em trabalhar as suas ideias, 

porque, ainda que tivessem um mote geral, os alunos puderam desenvolver os 

seus trabalhos consoante os seus interesses e a sua vontade.    

Para a quarta e suposta última aula, ficou agendado com os alunos a 

entrega do trabalho concluído no final da mesma, assim como da lenda e de 

todos os estudos e esboços feitos anteriormente. Porém não foi isso que 

aconteceu, porque a maior parte da turma estava muito atrasada e apenas uma 

parte muito reduzida é que estava a terminar o trabalho. Por essa razão e 

calculando que seriam poucos a entregarem-me o trabalho no final da aula, 

decidi dar o fim-de-semana para a conclusão definitiva do mesmo. Durante 

esta aula continuei a acompanhar os alunos e a ajudá-los com o trabalho, mas 

agora numa vertente mais técnica que se suportou, essencialmente, no apoio à 

execução gráfica, ligada ao manuseamento e à aplicação dos meios atuantes. 

Assim sendo, procurei aconselhar os alunos na melhoria estética dos seus 

trabalhos, apontando e discutindo razões para essas mudanças sugeridas. 

Uma vez mais, percebi que os alunos estavam a ter dificuldades na 

representação do corpo humano e decidi novamente incluir os «exercícios de 

descongelamento» para os ajudar. No final da aula eram muito poucos os 

alunos que tinham acabado o trabalho e por isso pedi-lhes também que o 

entregassem na aula seguinte, dando-lhes a oportunidade de o melhorarem 

gráfica e esteticamente.  

A quinta aula não fez parte da minha planificação, porém o professor 

Joaquim Pimenta ao ver que alguns alunos ainda não tinham acabado o 

trabalho, sugeriu-me que usufruísse da mesma para dar um fim definitivo à 

proposta. Novamente uma sensação de desconforto se apoderou de mim, pois 

esperava realmente que todos os alunos tivessem aproveitado o fim-de-

semana para terminarem o trabalho, podendo, dessa forma, iniciar uma nova 

fase da minha prática intersetada pela avaliação. Neste seguimento, a aula 

desenvolveu-se no mesmo formato que a anterior, ainda que só para alguns 

alunos, uma vez que os outros que já tinham acabado deram continuidade a 

um projeto anterior. No final da aula, todos me entregaram o trabalho exceto 
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cinco alunos que me pediram mais um dia para acabarem. Contudo, no dia 

seguinte recebi apenas o trabalho de uma aluna que me procurou pela escola, 

dois dias depois o de dois alunos que me entregaram na aula, já o trabalho dos 

outros dois alunos, apesar de insistir com eles para o acabarem ou 

simplesmente me entregarem, nunca o fizeram. Esta situação fez-me 

questionar a disposição de alguns alunos relativamente à escola e ao trabalho 

escolar. Se por um lado se observam alunos que diariamente se esforçam para 

alcançarem o sucesso escolar, independentemente da condição sociocultural, 

outros parecem criar uma relação de total desinteresse com a escola por não 

se enquadrarem no contexto, o que por sua vez os impede de progredir no seu 

interior. Uma aula, mesmo pensada para as características de uma turma, 

nunca vai conseguir incluir definitivamente todos os alunos. Um professor não 

consegue fazer esse trabalho sozinho, uma vez que a organização escolar não 

dispõe de tempo nem de condições para isso. Nesta situação, reforço que o 

trabalho entrepares ou uma participação mais ativa de toda a comunidade 

escolar podem ser estratégias essenciais na inclusão destes alunos. No final, 

os trabalhos ficaram interessantes, contudo alguns pareciam inacabados e 

outros denotavam pouca qualidade a nível do desenho e da técnica (Anexo 9), 

pois esta turma tem alunos com dificuldades na disciplina de Desenho A. 

A fase que se seguiu no exercício prático de desenvolvimento das 

minhas aulas foi a avaliação. Para a avaliação da disposição dos alunos em 

sala de aula e dos seus trabalhos, criei, com a ajuda do professor Joaquim 

Pimenta, uma «grelha de observação e de registo de avaliação» (Anexo 6) com 

determinados parâmetros, de maneira a facilitar o processo avaliativo. Em 

relação à avaliação da disposição dos alunos em sala de aula, tive especial 

atenção à participação e à comunicação, à cooperação em turma e à 

organização e metodologia de trabalho. Já em relação à avaliação dos 

trabalhos, o professor Joaquim Pimenta aconselhou-me a realizar a minha 

grelha em semelhança à grelha de avaliação dos exames nacionais, e eu 

assim o fiz. Contudo avaliar trabalhos dentro desta especificidade que é o 

desenho, torna-se, pela minha experiência, numa atividade bastante subjetiva, 

em que a minha perceção enquanto avaliador pode diferir da de outro em 

vários sentidos. Por essa razão, procedi primeiramente com a minha avaliação 
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dos trabalhos, depois ponderei-a com o professor Joaquim Pimenta e no final 

consumei-a individualmente com cada aluno, num processo de coavaliação. 

Este processo foi muito importante para a conclusão da avaliação, uma vez 

que em conjunto com os alunos conseguimos chegar a um consenso e atribuir 

uma nota final. Este processo reverteu-se com muito sentido para a minha 

reflexão em torno da avaliação, pois senti que de alguma forma em parceria 

com os alunos a tinha «dignificado».  

3.2. Autoavaliação 

A reflexão que faço, envolto nas minhas aulas e no exercício da minha 

prática, enquanto estagiário e futuro professor, tem como base a minha 

perceção e autoavaliação, assim como as conversas que decorreram com o 

professor Joaquim Pimenta em cada pós-aula. É na interpretação desse 

período relativo às minhas aulas, que destaco as três fases mais importantes 

no exercício da minha prática, e que se referem, respetivamente, à planificação 

das aulas, ao desenvolvimento das mesmas e à avaliação dos alunos. Neste 

sentido, pretendo descrever, através da minha experiência, como me revi, 

enquanto professor, em cada uma destas fases, expondo os constrangimentos 

e as dificuldades que fui encontrando ao longo deste processo.  

A fase de planificação das minhas aulas caracterizou-se, 

essencialmente, pelo longo e complexo processo de preparação das mesmas. 

Um processo que partiu, primeiramente, da análise da turma e do programa, e 

que se compôs através da descoberta de um tema, da elaboração de uma 

proposta de trabalho, da articulação da mesma com diferentes atividades e 

dinâmicas e da preparação de uma apresentação. Acrescentou-se ainda a este 

processo a recolha e a aquisição de materiais, a disposição da sala de aula, 

entre muitas outras tarefas que exigiram de mim uma total dedicação durante 

esta fase. Realizar a minha planificação e o plano de cada aula, foi realmente 

um trabalho difícil para mim, desde o pensamento das diferentes atividades e 

trabalhos até ao questionamento da pertinência dos mesmos, tudo se tornou 

muito complexo para a minha reflexão. Por essa razão, a ajuda do professor 

Joaquim Pimenta foi fundamental na apropriação da minha planificação do 

Plano de Unidade de Trabalho (Anexo 1) e do Plano de Aula (Anexo 2 e 3), às 
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«aprendizagens essenciais» e na articulação com o «perfil do aluno», tarefas, 

essas, que à primeira vista me deixaram deveras desorientado. Talvez pela 

minha inexperiência, precisei de algumas semanas para desenvolver este 

processo, tentando encontrar e criar um equilíbrio entre as características da 

turma e da própria matéria, mobilizando os saberes significativamente para os 

alunos e possibilitando que estes realizassem as suas aprendizagens com 

sentido. E neste seguimento, sei que realizei uma planificação consistente, 

para que, dentro do possível, tudo corresse da melhor forma.    

Todavia, a fase de desenvolvimento das minhas aulas caracterizou-se 

segundo um misto de sensações, onde o tempo e a gestão do mesmo se 

tornaram fatores impactantes em todas as aulas, causando alguns imprevistos. 

Uma das minhas principais preocupações reportou-se ao cumprimento exato 

da planificação, estando particularmente nervoso com a primeira aula, à qual 

destinei várias atividades diferentes e tinha receio de não conseguir cumprir 

com todas, quebrando a dinâmica que quis criar. Contudo, essa aula correu 

bastante bem, e o problema com o tempo só surgiu depois, com os alunos, nas 

aulas seguintes. Torna-se impossível para um professor conseguir prever o 

desfecho das suas aulas, porém torna-se essencial que o mesmo possua uma 

planificação, facilitando o exercício de apropriação e de improvisação para com 

o contexto por ele já criado. Um professor vai ganhando experiência com estas 

situações, aprendendo cada vez melhor a geri-las, porque cada aula pode 

suscitar-lhe novas aprendizagens, e isso foi acontecendo comigo. Durante as 

minhas aulas, o professor Joaquim Pimenta também me foi dando alguns 

conselhos relativamente à minha forma de comunicar, conselhos, esses, que 

fui tendo em consideração ao longo das aulas seguintes numa tentativa de 

melhorar a minha comunicação. Um dos conselhos mais relevantes referiu-se à 

importância de dispersar o meu olhar pela turma enquanto comunicava, 

tentando captar mais eficazmente a atenção da turma, uma vez que tendia a 

focar apenas num grupo de alunos. Depois o professor também me aconselhou 

a perceber se as perguntas feitas individualmente pelos alunos eram 

pertinentes para partilhar com o resto da turma, de maneira a que eu não 

tivesse que me repetir nas minhas respostas. Torna-se, então, fundamental, 

numa primeira fase desta profissão, a presença de um professor experiente e 
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da sua orientação em contexto de sala de aula. É certo que não existe uma 

fórmula a seguir, contudo é dentro da escola e juntamente com outros 

professores e com os alunos, que um professor ganha experiência e se 

consegue formar enquanto profissional da educação. É nesta conjetura que 

valorizo e enalteço a estruturação deste estágio, que possibilita a inserção do 

estagiário, futuro professor, num contexto real de escola, dando-lhe a liberdade 

para observar, participar, atuar, experienciar e refletir sobre a realidade escolar 

na atualidade. 

Finalmente a fase de avaliação dos alunos, que se caracterizou como 

sendo a mais difícil de toda esta minha experiência, sequenciando-se 

primeiramente pela seleção dos critérios de avaliação, e depois pela criação de 

uma «grelha de observação e de registo de avaliação», pela visualização dos 

trabalhos vezes sem conta, pela ponderação da avaliação com o professor e 

com os alunos, e pela atribuição definitiva de uma nota quantitativa a cada 

aluno. Todo este procedimento se tornou num trabalho deveras complexo e 

repleto de constantes questionamentos, dos quais destaquei a problemática da 

subjetividade, a qual consta do processo avaliativo, principalmente em 

disciplinas como Desenho A, como a maior barreira à consumação do mesmo. 

Abordei a avaliação como um exercício assente na subjetividade, pois durante 

o estágio testemunhei algumas situações em que a minha perceção acerca dos 

trabalhos divergia da dos professores, o que penso ser até normal e recorrente, 

mas que, contudo, me fizeram questionar muitas vezes sobre a realidade do 

momento da avaliação e, portanto, da minha posição enquanto avaliador. 

Todo o estágio, mas principalmente o período referente ao exercício da 

minha prática na planificação das minhas aulas e no desenvolvimento das 

mesmas, assim como a fase de avaliação, se revelaram fundamentais para a 

minha perceção em torno do papel do professor, uma vez que durante este 

período tive a oportunidade de exercer as suas funções. É neste seguimento, 

que enalteço a importância desta experiência, como um ponto de partida, para 

a minha maturação enquanto futuro professor, construindo gradualmente, 

através de um exercício constante de questionamento, investigação e reflexão 

sobre a realidade escolar, aquilo que é a minha profissionalização na docência. 
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Conclusão  

Questionar “o que é uma aula” foi o ponto de partida para a realização 

do presente relatório, contudo esta questão, que surgiu ainda em âmbito de 

estágio, para além de ter o seu propósito investigativo direcionado para uma 

tentativa de procura por respostas, procurou principalmente refletir sobre “o que 

pode ser uma aula”. Portanto, foi com base nestas questões que dei início a um 

trabalho de investigação e reflexão envolto na temática da aula, 

complementando-o, respetivamente, com o meu percurso, com a minha 

experiência e com a minha prática em contexto de estágio. E se o estágio foi o 

ponto de partida para a minha reflexão, então o relatório tornou-se no fio 

condutor da mesma, e dessa maneira o estagiário foi dando, aos poucos, lugar 

ao professor investigador, orientando o meu exercício profissional por uma 

postura de permanente reflexibilidade. Assim sendo, o âmago deste relatório 

reportou-se ao segundo capítulo, onde aprofundei a investigação em torno do 

sistema ecológico da aula, analisando a própria aula enquanto um 

microcontexto e expandindo-a até à escola enquanto mesocontexto e até à 

sociedade enquanto macrocontexto. Esta divisão por contextos permitiu-me 

elaborar, assim, um percurso sequenciado por uma leitura decrescente, capaz 

de contextualizar a minha reflexão, tornando-a mais compreensível e 

enquadrada.    

Investigar sobre a aula é trazer para a reflexão uma infinidade de temas, 

contudo, ao longo deste relatório tentei fazer uma seleção lógica, abordando 

apenas os temas que me foram inquietando, de alguma maneira, durante o 

estágio, para poder complementá-los com a minha experiência, dando mais 

consistência à investigação. Ainda assim, vários foram os temas que abordei, 

contudo a minha principal intenção sempre foi investigar sobre a temática da 

aula na sua plenitude, e, nessa lógica, procurei aprofundá-la através de uma 

abordagem em torno do seu sistema ecológico. Perceber a aula como um todo, 

de maneira a conseguir refletir sobre o contexto gerado, e nesse sentido focar 

a minha reflexão em torno do processo de ensino e aprendizagem, realçando o 

papel dos professores e dos alunos, enquanto centros do mesmo. O momento 

da aula comporta precisamente este conjunto e agregado a ele, vários foram os 

temas que se destacaram e permitiram a minha reflexão, nomeadamente o 
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papel da experiência e da emancipação, enquanto conceções muito relevantes 

ao pensamento dos professores no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, mas também a importância da relação com os saberes e da 

comunicação em sala de aula. Este relatório abre, justamente, esse caminho 

reflexivo acerca das diferentes aulas, impulsionando um exercício de 

questionamento introspetivo sobre as mesmas, na reconsideração dos modelos 

que têm vindo a definir a escola e o papel dos professores. É fundamental, 

enquanto professor em processo de profissionalização, este pensamento em 

torno das estruturas institucionais e organizacionais e claramente em torno das 

minhas práticas, de maneira a mobilizar condições para que futuras mudanças 

se sucedam no contexto escolar, permitindo que se questione, afinal, “o que 

pode ser uma aula?”.  

Concluir o presente relatório, prende-me, assim, uma vez mais, a um exercício 

de reflexão em torno do meu percurso, ao longo deste último ano, e do 

desenvolvimento do mesmo em diversas fases que geraram a minha 

«metamorfose». Um percurso que cessou com o meu papel de estagiário, mas 

que deu início à minha transformação numa infinidade de outros papéis que se 

aproximaram cada vez mais do papel do professor e que, por efeito, o 

constituem para sempre. Nesta perspetiva, a aula enquanto centro privilegiado 

pela escola para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, 

não obstando tudo aquilo que contextualmente a enquadra e caracteriza como 

procurei tornar percetível a partir desta abordagem ecológica, tem uma 

natureza muito própria, isto é, é construída como um momento onde a 

aprendizagem, de alguma maneira, deve acontecer. Torna-se, claro, pela 

confrontação entre a planificação e o desenvolvimento das aulas, o quanto 

estas requerem ser entendidas de acordo com as disposições dos alunos, que 

podem, como referi, ser subordinadas a fatores externos à própria aula, mas 

também de acordo com os modos como o professor é capaz de reagir a essas 

mesmas disposições, colocando-se na tensão entre a execução do trabalho 

que planificou e a adesão dos alunos a esse mesmo trabalho. É esta tensão 

que, não retirando à aula uma natureza algo fascinante na construção das 

aprendizagens, suscita no trabalho docente um exercício reflexivo constante. 
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