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Resumo 
Este trabalho teve a sua génese numa parceria desenvolvida ao longo de dois 

anos, com uma equipa de professores/as de uma escola do 1o ciclo, aqui referida 

como a Escola da Vila da Pedra, com o Projecto TEIAS. Essa parceria constituiu-se 

com o objectivo de dar resposta aos anseios desses/as professores/as em melhorar a 

sua praxis, nomeadamente, delineando projectos curriculares inovadores e mais 

adequados à diversidade dos alunos e alunos, ao contexto e às situações educativas. 

Tendo nós assumido nessa equipa do TEIAS o papel de mediadora/formadora 

do grupo de professores/as da Escola da Vila da Pedra, a investigação de que este 

trabalho dá conta pretendeu, ainda, constituir-se como um espaço de reflexão sobre o 

projecto vivido, ou seja, aprofundar o conhecimento obtido pelo envolvimento directo 

no projecto e, ao mesmo tempo, numa concepção de investigação educativa crítica, 

estabelecer pontes para o futuro, tendo como pretensão eleger a intervenção como 

finalidade. Os espaços proporcionados pela vivência do projecto, foram quase sempre 

espaços colectivos, ou em pequenos grupos, daí termos sentido a necessidade de 

escutar a voz de cada professor/a, de modo a captar a singularidade de cada discurso 

o que justifica quer esta investigação quer a metodologia nela seguida. 

Apesar das diferenças (pres)sentidas e posteriormente desocultadas pela análise 

de conteúdo, dos discursos de cada um/a dos/as professores/as, as pontes 

estabelecidas entre os olhares construídos e o quadro conceptual que nos orientou 

permitiram salientar a importância, na acção colectiva construída, dos processos 

desenvolvidos na investigação, acção e reflexão sobre as práticas e, ao mesmo 

tempo, dos processos colaborativos emergentes entre os pares, fundamentais para 

um crescimento profissional interrelacionado com processos de desenvolvimento 

curricular. Esses processos favoreceram, entre outros aspectos: um suporte 

profissional, pois os professores ao partilharem, ao decidirem uma acção em grupo, 

correram mais facilmente riscos; um maior investimento no desenvolvimento curricular, 

dado que o empenhamento e a diversificação de estratégias de ensino, resultantes da 

partilha, melhoraram a qualidade do ensino e reflectiram-se na aprendizagem dos 

alunos e a construção de saberes profissionais, na medida em que o saber foi 

construído colectivamente e contextualizado. 

A investigação permite-nos ainda afirmar que a Escola Básica só muda se for 

desejo dos professores e professoras construir essa mudança. Contudo, a construção 

dessa mudança tem de ser sustentada em redes de apoio fortes, quer de parcerias 

com instituições de ensino superior, quer internas ao próprio sistema educativo e às 

escolas. 
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Résumée 

Ce travail a eu son origine dans la coopération développée pendant deux années avec 

l'équipe de professeurs de l'école du 1er cycle, ici nommée comme « Escola da Vila da 

Pedra » et le Projecto Teias. Cette coopération s'est constituée avec le bout de 

répondre aux souhaits des professeurs d'améliorer les pratiques notamment dessiner 

les projets curriculaires innovateurs et plus adéquats à la diversité des élèves, aux 

contextes et à la complexité des situations éducatives. 

Étant donné que nous avions, dans l'équipe de TEIAS, le rôle de médiateur/formateur 

du groupe de professeurs de l'école de Vila da Pedra, l'investigation dont ce travail 

rend compte a voulu, en même temps, se constituer comme espace de réflexion sur le 

projet vécu, c'est à dire, approfondir la connaissance obtenue par l'enveloppement 

direct dans le projet et, encore, dans une conception d'investigation éducative critique, 

établir des ponts vers l'avenir étant l'intervention comme finalité. Les espaces 

proportionnés par le vécu du projet, ont été presque toujours des espaces collectifs, ou 

dans des petits groupes, d'où l'on a senti le besoin de donner la parole à chaque 

professeur à fin de capter la singularité de chaque discours ce que justifie soit cette 

investigation, soit la méthodologie suivie. 

Malgré les différences (pre) senties et décelées a posteriori par l'analyse de contenu, 

des discours de chaqu'un des professeurs les ponts établis entre les regards construis 

et le tableau conceptuel orienteur ont fait ressortir l'importance dans l'action collective 

construise des procédés développés dans l'investigation, action et réflexion sur les 

pratiques et, en même temps, les procédés coopératifs émergents entre les pairs 

fondamentaux pour une croissance professionnelle qui rapporte avec les procédés de 

développement curriculaire. Ces procédés favorisent, parmis d'autres aspects, un 

support professionnel, car en partageant, en décidant une action en tant que groupe, 

les professeurs, courent plus aisément des risques, en plus grand investissement dans 

le développement curriculaire parce que l'engagement et la diversification des 

stratégies d'enseignement, comme résultat du partage, améliorent la qualité de 

l'enseignement et se reflètent dans l'apprentissage des élèves ; la construction des 

savoirs professionnel, dans la mesure dont le savoir est construit collectivement et 

contextualisée. 

L'investigation nous permet encore d'affirmer que l'École Basique, ne change autant 

que la construction du changement ne soit souhaité par les professeurs. Cependant, la 

construction du changement doit être soutenue dans les réseaux de soutien très, soit 

des coopérations avec des institutions d'enseignement supérieur, soit internes au 

système éducatif lui-même et aux écoles. 
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Abstract 
This research was carried out for two years together with a Primary School here 
referred as Escola da Vila da Pedra, with the Project TEIAS. The team of teachers of 
this school focussed on their praxis in order to develop innovative curricular projects 
better adequate to the student's diversity and their context. 
As mentors/trainers of TEIAS at Escola da Vila da Pedra, we fostered the reflection 
and deepening of knowledge achieved throughout the project and, at the same time, 
promoted a critical educational research and set up bridges for the future, aiming at an 
effective action research. 
All the stages of the project were shared either by all or small groups of teachers. As a 
result, we listened to each teacher in particular in order to get the uniqueness of their 
discourse, which justifies both this research and the ongoing methodology. Despite the 
expected differences, - later uncovered by the analysis of the content -, of each 
teachers discourse, the bridges set up between the perceptions and the conceptual 
frame that guided us, made us highlight the importance of reflection on action-research 
and, at the same time, of the collaborative processes among peers, which are essential 
to professional development related to curricular development processes. These 
processes foster, among others things, a professional support, as teachers who share 
and take decisions in group, are likely to run more risks and invest more in curricular 
development, because the commitment and diversity of strategies used by teachers 
improve the quality of the students' learning. Furthermore, professional knowledge is 
built in a collective and contextualized environment. 
This research also shows that Primary School will only change if the teachers really 
want it; to. However, this change must be founded on strong pillars, either on the 
partnership of further education or within the education system and schools 
themselves. 
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INTRODUÇÃO 

"Educar-se na escola, aprender ao longo de toda a 
vida. Aprender para saber, para compreender, para 
progredir, para ser autónomo, para descobrir, para 
discutir, para crescer, para imaginar e para triunfar 
na vida" (Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia) 



Introdução 

Introdução 

A investigação participativa realizada em contextos escolares tem 

trazido para o círculo académico diversas e valorosas contribuições para a 

construção de conhecimentos sobre as questões educativas. Esta 

afirmação é tanto mais verdadeira se lhe acrescentarmos dois factores 

importantes: o primeiro é que essa investigação participativa tem sido, na 

generalidade, realizada com os professores e professoras e não para 

eles/as e que uma percentagem significativa, é mesmo feita por professores 

e professoras, no quadro de formações contínua ou pós-graduada, e incide 

sobre interesses e problemáticas emergentes das próprias práticas. Desta 

constatação deriva um segundo facto importante, e que se prende com as 

possibilidades de contextualizar a investigação, toná-la mais significativa e 

funcional, pois já não se olham as situações apenas para as avaliar do 

exterior, como nos tempos em que ela era feita com um pé no laboratório 

(leia-se Faculdade) e outro na escola ou sala de aula, mas sim do seu 

próprio interior. 

O estudo que aqui apresentamos aproxima-se mais desta última 

concepção de investigação pelo facto de decorrer de uma parceria 

estabelecida entre os docentes de uma escola do 1o ciclo e uma equipa de 

investigação sediada numa instituição do ensino superior e, de esses 

professores/as serem sujeitos/actores da própria investigação e não meros 

objectos de estudo. Essa equipa da Faculdade criou-se no quadro do 

Projecto TEIAS - Tecer Estratégias Interactivas e Articular Significados e 

teve a sua origem em 1997, na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, por iniciativa de uma equipa formada por docentes da mesma 

Faculdade e licenciados em Ciências da Educação. Alguns desses 

licenciados eram ex-alunos que, durante a sua formação, foram reflectindo 

sobre as possibilidades de a escola básica cumprir o mandato da escola 

democrática e que, simultaneamente, se foram envolvendo em processos 

de pesquisa de caminhos para a inovação. Como finalidade fundamental 

deste projecto, está o desejo de apoiar, através de processos de 

investigação-acção, escolas no desenvolvimento de acções inovadoras, no 

sentido de adequar organizacional, curricular e pedagogicamente os seus 
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Introdução 

contextos escolares à diversidade cultural e social dos/as alunos/as e 

favorecer, dessa forma, um sucesso escolar e pessoal sustentado. A escola 

da Vila da Pedra1, a escola do 1o ciclo a que este estudo se refere, integrou 

o TEIAS a partir de 1998, comungando desses propósitos com o dinamismo 

que caracteriza certas equipas educativas que não se limitam à função de 

instruir e privilegiam a educação e a formação, como eixos estruturantes 

dos seus modos profissionais. 

Se a intenção inicial, ao envolvermo-nos com esta escola, não foi 

realizar uma investigação que suportasse um trabalho académico, a ideia 

surgiu mais tarde quando o projecto decorria já há dois anos. E essa ideia 

surgiu da vontade de dar visibilidade a processos que mostram alternativas 

e lógicas diferentes da forma escolar dominante (Canário, 1999: 98), e de 

que são exemplo as dinâmicas desenvolvidas por esta escola. 

O nosso interesse por esta temática, a inovação curricular, 

relaciona-se com o facto de considerarmos pertinente, nesta passagem de 

século e de milénio, tentar descobrir novas formas de ensinar a aprender e 

novos conteúdos a aprender, para as nossas crianças, de reconhecermos a 

educação como acto social e de considerarmos importante o cumprimento 

do princípio de uma escola de sucesso para todos/as. A nosso ver, é 

necessário uma inovação em educação que se constitua como uma forma 

alternativa à tradicional forma escolar, definida em função de um modelo 

único e inquestionável e que sempre se apresentou demasiado cinzenta e 

disciplinarizada. 

Ao mesmo tempo, consideramos que essa inovação tem de valorizar 

outras propostas de modelos curriculares que contemplem a inter 

/disciplinariedade, a transdisciplinariedade e a integração curriculares e que 

incidam mais sobre o desenvolvimento global do aluno do que na mera 

acumulação de informações. Apesar dos subversivos e inovadores 

discursos das ciências da educação, a realidade que nos surpreende nas 

salas de aula tornou-se uma imagem demasiado duradoura e que foi, 

1 Este é um nome fictício, embora na realidade a Vila seja assim conhecida pelo facto de 
existirem várias pedreiras contíguas à Vila. A nossa intenção ao atribuir esta nome também 
à escola, relaciona-se com o desejo de proteger a merecida privacidade dos/as professores 
que aí leccionam. 
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inclusive, a da nossa infância escolar, com carteiras alinhadas umas atrás 

das outras, o quadro e a secretária do/a professor/a à frente, a veneração 

do silêncio, o eco ocre das tabuadas e das respostas sincronizadas. 

O desejo de inovar depara, muitas das vezes, com barreiras que não 

se relacionam apenas e só com os espaços escolares, mas antes com um 

sistema educativo profundamente burocratizado. Daí que, a 

responsabilidade de um certo amorfismo das nossas escolas, e a 

dificuldade evidenciada em se construírem distintos dispositivos 

organizacionais, curriculares e pedagógicos, não possam ser imputadas 

apenas aos/ás professores/as. "Num certo sentido, não se trata tanto de 

inovar, mas de criar condições organizacionais para que a inovação 

aconteça, para que as experiências pedagógicas não sejam 

sistematicamente destruídas com argumentos burocráticos, para que os 

profissionais de ensino se sintam motivados e gratificados por participarem 

em dinâmicas de mudança" (Nóvoa, 1992a: 40-41). As margens de 

liberdade são ainda diminutas, e as inovações são construídas à revelia do 

sistema, e não com o seu apoio. 

Todas estas questões têm de ser inseridas num enquadramento de 

crise mais global e que atinge diversas dimensões na nossa sociedade. As 

mudanças registadas aos níveis social, económico e cultural não se têm 

feito acompanhar de uma mudança educativa estrutural profunda. 

Hargreaves (1998) argumenta mesmo que existe um hiato entre uma 

sociedade pós-moderna, que evidencia mudanças profundas, e as nossas 

escolas básicas que se caracterizam pela permanência em estruturas 

modernas onde a mudança se efectua de forma mais lenta e não tão 

significativa. 

As transformações ocorridas, aos mais diversos níveis, levaram a 

uma progressiva mudança de paradigma, de um pensamento moderno para 

um outro a que alguns autores apelidam de pós-modernidade (Doll, 1997) e 

outros apelidam de modernidade tardia (Giddens, 1997). Este pensamento 

pós-moderno questiona "as rígidas dicotomias criadas pela modernidade, 

entre a realidade objectiva e a experiência subjectiva, o facto e a 

imaginação, o secular e o sagrado, o público e o privado", na medida em 

que "representa uma reavaliação crítica dos modos modernos do 
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pensamento" (Doll,1997: 21), e convida-nos a negociar melhor com os 

nossos conceitos, com o meio ambiente e com os outros. Numa estrutura 

pós-moderna, o currículo é um processo dialogai e metamorfoseante que se 

baseia nas interacções e ajustes próprios às situações contextualizadas. 

Esta crise paradigmática atingiu a escola levando-nos a questionar o seu 

papel como instituição nessa sociedade pós-moderna e pós-industrial, 

caracterizada pela globalização da economia e das comunicações, pelo 

pluralismo económico e pela emergência do poder local. Efectivamente, se 

concebermos a educação escolar, como um fragmento de um processo 

permanente que ocorre ao longo da nossa vida, e que não pode ser 

'desligado' dessa conjuntura, só um currículo escolar mais flexível poderá 

responder a essa alterações e possibilitar uma adaptação constante. Por 

outro lado, esse processo de educação e formação, que ocorre num espaço 

e tempo cada vez mais alargado, integra momentos intencionais e não 

intencionais de acção educativa. É pertinente, nesse sentido, que 

questionemos a relação e a significatividade do processo educativo com as 

outras dimensões da vida da criança, no sentido de se ultrapassar uma 

certa alienação que decorre da disciplinarização e da segmentação do 

processo de ensino/aprendizagem em tarefas isoladas sem integração ou 

articulação entre si. Um currículo coincidente com este novo paradigma 

deverá implicar um novo sentido para o processo formativo e educacional 

da criança, abraçando as dimensões afectiva, cognitiva, social e ética, bem 

como questões relacionadas com a diversidade cultural e as questões de 

género. 

No quadro destas situações e destas ideias, é fundamental que as 

investigações criem instrumentos críticos que ajudem os professores a 

analisar o seu trabalho e a deslocar entre o que eles pensam e o que eles 

realmente fazem, ou seja, a superar os abismos entre os desejos e as 

certezas, os discursos e as realidades. 

Todas estas considerações estiveram na origem do nosso interesse 

por esta problemática e articulam-se com o primeiro percurso profissional, 

que vivenciámos como educadora da rede do Ministério da Educação. 

Quando terminei o Magistério de Educadoras de Infância, a rede pública do 

pré-escolar era ainda recente, possuía um certo carácter inovador e 
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impunha-se como factor de mudança, relativamente às práticas 

educacionais existentes, mais ligadas a redes de assistência social, a 

entidades particulares lucrativas ou a organismos religiosas. Foi sobretudo, 

e ainda na formação inicial, que na cadeira de Técnicas Pedagógicas, 

contradizendo a própria nomenclatura, tomámos contacto com a então 

inovadora Metodologia de Projecto e mais tarde o Trabalho por Projecto. 

Procurava-se um novo sentido para a educação pré-escolar, muito ligada 

ainda à Pedagogia da Situação. 

Essa formação inicial foi marcante em termos de uma postura 

profissional crítica e empenhada na renovação pedagógica e, no decorrer 

da nossa vida profissional, não podemos deixar de referir a influência que 

teve o Departamento de Educação Pré-Escolar que, durante bastante anos, 

manteve funções de apoio e de acompanhamento à rede do pré-escolar, 

estimulando a inovação e incentivando a formação como dispositivo 

fundamental para o desenvolvimento profissional e pessoal. 

A leitura desta justificação pode levar à consideração de que, de certo 

modo, incorremos em contradição. Se esse percurso profissional, no pré-

escolar, foi tão importante, porquê centrar a análise da temática numa escola 

do 1o ciclo? Acontece que os Jardins de Infância mais significativos onde 

trabalhámos estavam inseridos em edifícios do 1o ciclo, o que de certo modo 

favoreceu a colaboração com as/os colegas do 1o ciclo, procurando 

estabelecer níveis de continuidade e de articulação na inevitável transição 

das crianças do pré-escolar para o 1°ciclo. Com algumas dessas colegas, 

mantivemos e mantemos laços fortes de amizade, que não foram 

impeditivos de se questionar, muitas das vezes, algumas situações 

educativas. Temos de confessar um certo sentimento de altercação interior, 

sentido todos os anos, ao ver crianças que três meses antes (ainda no 

Jardim de Infância) tinham autonomia para decidir, concretizar, inquirir e 

pensar por si, e três meses depois (já no 1o ciclo), tinham de permanecer 

sentadas numa cadeira a ouvirem, em silêncio, porque a partir dali iam 

aprender a escrever, a contar e a ler. Mesmo com a melhor das intenções 

das colegas, as expressões, plástica, dramática, musical, duram apenas o 

tempo da 'integração': uma ou duas breves semanas. A partir dali é a 'sério'. 
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Todavia, este estudo não tem como temática a articulação entre 

ciclos. Tem, sobretudo, como intenção, dar visibilidade a práticas que 

contrariam as situações referidas anteriormente e que valorizam essa parte 

não tão 'séria' da escola, e evidenciam as possibilidades que o aprender 

pode oferecer e ser mais do que uma 'rotina', afirmando-se como motivador. 

Este estudo relaciona-se, ainda, com a construção de um sentido para o 

trabalho escolar e educativo, partindo de uma concepção de educação 

entendida como um "trabalho que cada sujeito realiza sobre si próprio, para 

aceder a um conhecimento de si, dos outros e do mundo. O eixo central do 

trabalho educativo consiste em instituir as crianças como produtoras de 

saber" (Canário, s/d, p. 10). 

Por essa razão, e porque na sabedoria popular diz-se que quando 

queremos conhecer alguém muito bem devemos 'calçar os seus sapatos', 

resolvemos experimentar 'o sapato do 1o ciclo'. A oportunidade surgiu, como 

já dissemos, com o Projecto TEIAS. Partindo da preocupação dos/as 

professores/as da escola da Vila da Pedra em tornar o processo de 

ensino/aprendizagem mais integrado e mais significativo para os/as 

alunos/as que, na opinião por eles manifestada, se encontravam 

desmotivados, o TEIAS desafiou esta escola a constituir-se como um pólo 

do Projecto e a desenvolver colaborativamente um trabalho de 

reflexão/intervenção sobre os problemas que o/as afectavam, quer ao nível 

do exercício da sua profissionalidade docente, quer ao nível do 

desenvolvimento curricular. A resposta equivaleu a um caminho que se foi 

construindo gradualmente, e ao qual se foram incorporando mais 

personagens como os alunos e alunas, os pais e mães, a autarquia. O 

currículo dos quatro anos de escolaridade tomou a forma de um projecto 

curricular que evidenciou novos contornos do processo de 

ensino/aprendizagem, renovadas relações entre professores/as e alunos/as, 

alunos/as e alunos/as e acrescentou novas facetas ao conhecimento 

trabalhado na escola. 

Da Escola da Vila da Pedra podemos dizer que se inscreve num 

grupo de escolas que possui uma cultura muito própria, com redes de 

colaboração instituídas, uma praxis instituinte e persistente na ideia de que 
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existem formas diversas de aprender, umas mais significativas para o corpo 

discente do que outras. 

Desse nosso envolvimento, nesta escola, como elemento da equipa 

de mediação e de formação do TEIAS, nasceu, também, o desejo de 

entender mais profundamente os constrangimentos e as possibilidades do 

exercício da docência no 1
o ciclo, num quadro actual de pressão para a 

mudança e que coloca desafios nunca então colocados, ao nível 

organizativo e curricular. Considerando esta pressão, e tendo em conta uma 

nova concepção que vem gradualmente ganhando contornos de escola 

como instituição crítica e lugar de confluência de diversos grupos sociais e 

culturais, e que deverá utilizar essa diversidade e a pluralidade de situações 

educativas daí decorrentes, em favor de projectos de formação mais 

autónomos, emancipadores e críticos tanto para professores/as como para 

alunos/as, é fundamental desocultar as contradições, ainda presentes no 

nosso sistema educativo, entre os discursos da mudança da agenda política 

e as condições reais dessas mudança nas escolas. 

Foi na confluência destas ideias e do já referido envolvimento, quer 

como formadora, quer no âmbito do acompanhamento dos projectos da 

escola, como mediadora, que foram surgindo algumas 'questões' que 

desejávamos aprofundar e que estiveram sempre presentes na 

investigação, ou seja, presidia nas nossas intenções: 

■ compreender o sentido que os/as professores/as daquela 

escola fazem da sua mudança profissional interrelacionada 

com as mudanças da Escola Básica; 

■ analisar a percepção que os/as professores/as têm da sua 

capacidade para tomar decisões sobre o currículo e margens 

de autonomia para as operacionalizar; 

■ identificar algumas características daquele contexto escolar e 

a importância das relações entre pares no desenvolvimento de 

práticas inovadoras; 

■ avaliar no sentido de reflectir, as alterações pretendidas 

pelos/as professores/as e as produzidas na organização e 

gestão curricular; 
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■ compreender o contributo do TEIAS para o 

desenvolvimento/aprofundamento das dinâmicas instituídas na 

escola. 

Tratando-se de um estudo para o qual é particularmente importante o 

contexto e as pessoas que nele interagem, centrou-se especificamente 

sobre uma questão essencial: O que levou aqueles/as professores/as a 

instituírem dinâmicas de inovação? Que tipo de dinâmicas foram essas e 

que contributo teve o TEIAS para a sua emergência/consolidação? 

Com todas estas inquietações a conduzir a análise que 

desenvolvemos e que aqui apresentamos, discutimos, no capítulo I, as 

mudanças visíveis na nossa sociedade e que caracterizam um período de 

transição entre a modernidade e outro de pós-modemidade. Giddens 

(1997), não introduzindo rupturas, refere que este é um período de 

transição, aludindo a ele como uma modernidade tardia. Salienta-se, ainda 

neste capítulo, o apelo à mudança feito pela agenda política portuguesa, 

nos anos 80, traduzido em medidas reformadoras, das quais resultou a 

reforma curricular de 89. Salientamos algumas contradições existentes 

nesse processo e damos voz a diversos autores (Canário, 1992; Correia, 

1989; Lima, 1992), que teceram criticas à concepção técnico-cientifica que a 

enquadrou. Nomeadamente, o afastamento dos/as professores/as da 

possibilidade de participar no processo (a não ser na execução), a 

manutenção da tradicional separação entre curricular e extracurricular e o 

facto de se acalentar uma continuada fragmentação disciplinar. Consensual 

a todos estes autores foi a incapacidade de esta reforma ter introduzido 

mudanças conceptuais profundas traduzíveis em mudanças de práticas. 

Estas críticas e diversos estudos realizados no âmbito da mudança 

educativa contribuíram para a emergência de uma nova lógica de reforma, a 

de inovação instituinte, que reserva às escolas e aos/às professores/as um 

papel mais activo, mais autónomo e, consequentemente, de mais 

responsabilidade. Nessa forma de inovar são valorizadas dimensões 

esquecidas num tipo de inovação instituída e que, não se centrando tanto 

nas mudanças estruturais, dá preferência a processos que impliquem 
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mudanças conceptuais, por serem as mais profundas e duradouras. Mais 

recentemente, valoriza-se uma forma de inovar em que tenha lugar o 

instituído e o instituinte, entendidas como duas forças fundamentais na 

escola, que se completam. 

No capítulo II, delimita-se a problemática da mudança relacionada 

com a função social da escola e a forma como ela se reflecte nas relações 

que cada professor/a estabelece sobre o currículo. Procura-se, também, 

analisar de que forma a teorização sobre o currículo, se tem articulado com 

a realidade económica, social e cultural da nossa sociedade e os desafios 

que se colocam aos professores/as no modo de lidar com esse currículo 

face quer às mudanças societárias quer a um público escolar cada vez mais 

diversificado. Toda esta discussão torna-se necessária no sentido de que a 

concepção de escola e as opções curriculares que uma escola realiza 

reflectem-se nas práticas organizacionais, curriculares e pedagógicas. 

No capítulo III, procuram-se caminhos para a efectiva transformação 

das práticas curriculares e pedagógicas, os quais passam, sem dúvida, pela 

integração de práticas investigativas favorecedoras de uma 

profissionalidade docente mais forte e pela assunção dos assuntos 

curriculares/pedagógicos como algo da sua (do/a professor/a) 

responsabilidade e dependentes da sua acção. Neste processo, a 

colaboração e a colegialidade assumem uma particular importância para 

esse desenvolvimento curricular. Por último, focaliza-se a análise no 

projecto curricular enquanto dispositivo facilitador de processos inovadores, 

na mediação entre o currículo nacional e os contextos escolares com a 

intenção explícita de tornar o/a aluno/a sujeito da aprendizagem e elemento 

activo e crítico da sua comunidade. 

No capítulo IV, e já na segunda parte deste trabalho, procede-se à 

apresentação da escola, objecto do nosso estudo, e do projecto TEIAS. 

Procede-se, ainda, à apresentação da metodologia da investigação e à 

explicitação dos procedimentos de análise de conteúdo. As opções 

metodológicas realizadas posicionam este estudo de caso num paradigma 

crítico e interpretativo, procurando, desta forma, captar as representações 

desses professores/as sobre a acção vivida e, ao mesmo tempo, analisar 

essa acção no sentido de se intervir e de as transformar se necessário. 
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No capítulo V, tendo por base a análise de conteúdo dos discursos 
produzidos no contexto das entrevistas realizadas aos/às mesmos/as, 
aprofunda-se o olhar sobre as representações dos/as professores/as acerca 
das dinâmicas da escola, o entendimento que fazem do seu papel na 
decisão/organização curricular e sobre o seu relacionamento com o TEIAS. 

No capítulo VI, cruza-se esse olhar com o quadro teórico de referência 
com o intuito de responder às inquietações que estiveram na origem deste 
estudo e, ao mesmo tempo, acordar outras, pois só assim será encontrado 
o fim último de uma investigação. Esse fim é metafórico, tendo em conta 
que consideramos que nunca há fim numa investigação. 

Na parte final do trabalho, nas Notas Finais, dá-se conta da teia que se 
foi tecendo e dos fios que ainda há por tecer. 
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Os Discursos da Mudança e da Inovação em Educação 

Notas Introdutórias 

Em Educação não existem certezas e as soluções, sendo provisórias, 

são muitas vezes o início de novos problemas, entendidos como dúvidas e 

desafios que promovem a análise da nossa acção. Apesar disso, 

consideramos que, neste final e início de século, é, mais do que nunca, 

pertinente abordar essas questões reflectindo sobre as mudanças 

educativas que ocorreram no séc. XX, para melhor projectar o futuro no séc. 

XXI. 

Tem sido reconhecido que a educação enfrenta, hoje, desafios de 

mudança que "não se confinam paroquialmente à educação, enraizando-se 

antes numa importante transição sócio-histórica de um período da 

modernidade para outro de pós-modernidade" (Hargreaves, 1998: 27). A 

modernidade é usualmente caracterizada, por diversos autores como tendo 

sido imbuída de uma racionalidade instrumental em que o lugar do indivíduo 

foi subestimado em favor da ciência e da técnica. As características da 

forma escolar tradicional inscrevem-se claramente, e tomamos aqui como 

referência Pourtois e Desmet (1999: 29), nesta orientação positivista, 

nomeadamente na aprendizagem do pensamento racional, na resistência à 

noção de desejo e de prazer, na rejeição do imaginário, nos horários rígidos 

e parcelados, e no alinhamento dos bancos. É no quadro destas ideias que 

consideramos fundamental desenhar um esboço das pressões para a 

mudança que têm influenciado o sistema educativo português, assinalando 

algumas das condições desta nova era a que alguns autores chamam de 

pós modernidade (Hargreaves, 1998, Doll, 1997) e que outros, a exemplo 

de Giddens (1997), preferem apelidá-la de modernidade tardia. 

Ao longo deste capítulo, vamos ainda abordar o movimento de 

reforma do sistema educativo português, iniciado com a Lei de Bases do 

Sistema Educativo e a consequente Reforma de 1989 e analisar alguns 

aspectos que consideramos mais relevantes, relativos ao desenvolvimento 

dessa reforma. Em parte devido à ineficácia transformadora dessa reforma 

concebida e conduzida centralmente, vive-se actualmente um período de 

crença em processos de mudança que enfatizam o papel da escola e dos 

actores educativos como agentes reflexivos e autónomos e com capacidade 

para intervir e participar nesses processos. 
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1. Ventos de mudança na pós-modernidade 

Se o projecto social e histórico da modernidade se iniciou2 por 

contraponto a uma era da pré-modernidade em que a superstição, 

opressão, 'paternalismo' (e o que ele supõe de negativo, como a utilização 

arbitrária do poder) estavam instaladas, e na prossecução de uma 

emancipação social, a pós-modernidade3 pretende, de igual forma, uma 

mudança de princípios na forma de organização dominante na vida 

económica, organizacional e social, até agora, essencialmente 

caracterizada pela burocratização, controlo e racionalização. 

No livro "Teoria Social e Educação", Morrow e Torres (1997: 371) 

descrevem-nos uma modernidade sustentada por valores defraudados: 
"as nossas principais orientações -o liberalismo e o socialismo -
sucumbiram virtualmente enquanto explicações adequadas do 
mundo e de nós próprio. (...) Essas duas ideologias nasceram do 
Iluminismo (...). Ambas consideram que um aumento da 
racionalidade é a condição primordial para o aumento da 
liberdade(...). Confrontamo-nos agora com novos pós de 
estrutura social. (...)A marca ideológica da Quarta Era -que a 
distancia da Idade Moderna- é a de que as ideias de liberdade e 
de razão se tornaram passíveis de discussão, reside em se 
poder supor que uma maior racionalidade não resulta 
necessariamente em mais liberdade".4 

Este período da modernidade que assentou em crenças iluministas, 

como o referem estes autores, acreditou que o progresso científico e 

tecnológico poderia melhorar as condições sociais e económicas da 

humanidade, e que mesmo a Natureza, se poderia transformar ou, pelo 

menos, controlar em benefício desse bem estar. A industrialização acelerou 

o sistema fabril, criando fábricas onde os trabalhadores se aglomeraram sob 

um controlo rigoroso, com um sistema hierarquizado, e implicou uma 

separação entre quem planificava e quem executava, ao contrário da pré-

modernidade, em que o trabalho estava ligado às vidas familiares. 

2 Embora não havendo consenso entre os investigadores sobre a data deste início, o autor 
situa-o na época do Iluminismo, sendo que Thurner (citado por Hargreaves, 1998) situa-o 
nos princípios do séc. XVII. 
3 O autor situa o início da transição para um período de pós-modernidade nos anos 60/70. 
4 C. Wright Mills, 1967(citado por Morrow e Torres, 1997: 371). 
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Outra das marcas relevantes desse período da modernidade, e que 

tem sido igualmente salientada, foi a chamada a si, por parte do Estado, da 

função da providência: 

"Politicamente, a modernidade assistiu à consolidação do 
Estado Nação enquanto força militar e à criação do Estado 
Providência enquanto força supostamente civilizadora e 
promotora do progresso. (...) Em nome não só da eficiência 
social e tecnológica, mas também do aperfeiçoamento 
humano planificado, o Estado Moderno tanto protege como 
vigia a população em redes cada vez mais amplas de 
regulação, de controlo e de intervenção. Isto, de igual modo, 
se aplica à educação" (Hargreaves, 1998: 30). 

Foi ainda neste contexto das ideias da modernidade, que surgiu a 

educação de massas, entendida enquanto direito humano fundamental 

dos/as jovens, da possibilidade de obterem educação e novas 

oportunidades sociais, e que foi considerada uma das reformas estatais 

mais importantes. Tendo como objectivo formar a futura força humana e 

sustentar a ordem e o controlo social, de acordo com as características 

desse período5, a escola criou-se, assim, de acordo com essas condições, e 

à imagem do sector empresarial: 

"Processaram alunos em série, segregaram-nos em coortes 
por idades (a que chamaram turmas ou níveis de aptidão), e 
ensinaram-lhes um curso ou um currículo estandardizado, 
por intermédio de métodos centrados no professor, 
baseados na prelecção, na recitação, na pergunta-e-
resposta e no trabalho sentado" (ibidem: 31). 

Estes alicerces da escola, construídos à imagem dos ideais da 

modernidade, mantiveram-se inabaláveis até algumas décadas atrás. 

Apesar das grandes promessas, e das grandes certezas da modernidade 

terem sofrido fortes abalos, as estruturas da escola, então fundeadas, 

mantiveram-se fortes, mesmo com os grandes movimentos sociais gerados 

por uma crise da modernidade. Esses movimentos sociais exerceram fortes 

repercussões no Estado, que começou a perder legitimidade nas suas 

intervenções e regulações, gerando crise. Esta crise de legitimidade do 

Estado trouxe argumentos para uma redução da sua influência e para 

introduzir reformas nos sistemas educativos, que ameaçavam não cumprir 

5 Torres (1997: 31) sustenta que "do ponto de vista organizacional, as políticas e a 
economia da modernidade tiveram efeitos significativos e sistemáticos sobre a vida 
institucional, incluindo a escola". 
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as suas promessas de modernização e de instrução de uma massa 

trabalhadora, cujos gastos eram difíceis de comportar. 

Na origem desta crise, parece estar também uma outra, de carácter 

económico. Nos anos 70, com as condições agravadas pela crise petrolífera 

de 1973, o Ocidente entrou em colapso económico, devido à saturação dos 

mercados, tornando-se difícil de conter as dívidas e o retardamento dos 

custos e perdas. A expansão para mercados não ocidentais que, no início, 

trouxe lucro, introduziu depois um certo colapso devido à competitividade de 

uma mão de obra mais barata, e de uma iniciativa tecnológica, sem 

precedentes, desses países. Esta exacerbação dos pilares do mercado e do 

Estado abalou profundamente o da emancipação, influenciando assim os 

sistemas educativos. 

Nos tempos actuais, as referências a pedagogos, investigadores 

educacionais que defendem movimentos educacionais de correntes mais 

humanísticas, sócio políticas e/ou críticas são inúmeras mas, esses 

discursos mais democráticos, ainda encobrem práticas profundamente 

marcadas pela modernidade. Doll (1997: 77-78) considera que, se existe 

uma definição do mundo pós-moderno, é baseada na crítica dos modos do 

pensamento moderno, como as crenças religiosas e as convicções morais. 

Procura-se, de acordo com Pourtois e Desmet (1999: 39), um novo 

sentido para o processo formativo e educacional da criança/jovem, nos 

sistemas educativos da pós-modernidade, baseado num "sistema novo, 

complexo, tomando em conta as dimensões afectiva, cognitiva, social e 

ética do indivíduo, bem como os conflitos inerentes às questões culturais e 

ás respectivas negociações", bem como às questões de género. Todavia, 

nesta mudança de um período para outro, Hargreaves argumenta que o 

problema se concentra no facto de que, uma mudança de paradigma, não 

se fez acompanhar de uma mudança educativa. 

Diversos autores reconhecem que não há unanimidade sobre as 

características da pós-modernidade e que "ainda não surgiu nenhum 

consenso sobre a condição ou o projecto que substituirá a modernidade" 

(Doll, 1997: 19). Como refere Hargreaves (1998: 48) "o sentido da pós-

modernidade não é algo a reconhecer, mas antes algo a construir e a 
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contestar na medida em que não há uma ruptura entre os dois momentos: 

não passamos da modernidade e logo de seguida estamos na pós-

modernidade estabelece-se, antes, um jogo de forças contínuo". 

Habermas6 reconhece, no entanto, que a modernidade se esgotou, 

embora ainda acredite no projecto da modernidade, ou seja, na existência 

de "um futuro melhor para todos os membros da sociedade". Neste projecto 

de construção de um futuro melhor, uma dimensão vital é a educação, com 

plena consciência de que "os desafios e as mudanças que os professores e 

as escolas enfrentam, não se confinam paroquialmente à educação, 

enraizando-se antes numa importante transição sócio-histórica de um 

período da modernidade para outro de pós-modemidade" (Hargreaves, 

1998:27). 

Hargreaves afirma-se, não como um teórico pós-moderno mas, como 

alguém a quem a condição social da pós-modernidade o seduz, no sentido 

em que lhe permite investigar as suas implicações para a mudança 

profissional dos professores/as. É também neste sentido que a 

caracterização desta condição é importante neste trabalho, pois permite 

tecer um cenário das pressões para a mudança a que está sujeita a 

educação escolar, apesar da sua aparente e, nalguns casos, evidente 

apatia. 

Considerando-se a pós-modernidade, um período ainda em 

formação, fruto de forças contínuas e descontínuas, coexistem diversos 

paradoxos no seu interior, todos eles relacionados com a economia, a 

informação, as tecnologias, relações políticas que, não esgotando a 

caracterização da condição desta época são, na opinião de Hargreaves, os 

que estão na génese da transição e que mais influenciam a educação. São 

eles as economias flexíveis, a globalização, as certezas mortas, o mosaico 

fluido, o Eu sem limites e a simulação segura (ibidem: 56-92). Procuraremos 

de forma sucinta, explicitar estes conceitos e dar conta da sua pertinência 

para o nosso estudo. 

As mudanças ocorridas, nas últimas décadas, em campos tão 

diversos como as ciências, as artes, as tecnologias, abalaram muitas das 

6Citado por Doll (1997: 22). 

17 



Os Discursos da Mudança e da Inovação em Educação 

certezas do paradigma moderno. Ao nível mundial, factores como o 

desenvolvimento das tecnologias de informação, globalização da 

informação e comunicação, aceleração das descobertas científicas e 

técnicas transformaram a natureza do saber e do próprio trabalho, 

permitindo uma troca de conhecimento mais alargada, alterando 

concepções de espaço e de tempo em virtude desse alcance 'veloz e 

distante' dessa informação e conhecimento. Para Fernandes (2000: 28-29), 

este acesso fácil e autónomo na gestão da informação provoca efeitos 

contraditórios, como o isolamento, a ansiedade ao nível individual e, se 

aumenta as oportunidades de alguns, cria, no entanto, novas clivagens 

sociais e novos grupos de excluídos. 

Por outro lado, alterações ao nível das economias mundiais 

provocaram modificações substanciais ao nível do emprego e da qualidade 

do trabalho, provocando a subida de algumas taxas de emprego, sem se 

tornarem credíveis, dado a sobreposição e rotações existentes nesse 

trabalho que é, na sua maioria, trabalho a tempo parcial ou temporário. 

Existe, todavia, uma maior relação entre a oferta e a procura no mercado, 

sendo que a produção está subordinada à procura. Em parte devido a esse 

trabalho prospectivo, assistimos a um declínio das classes trabalhadoras e 

a um crescimento do trabalho de 'colarinho branco'. E em consequência 

desta realidade "a educação dos jovens em competências e qualidades 

como a adaptabilidade, a responsabilidade, a flexibilidade e a capacidade 

de trabalhar com os outros é um objectivo importante para as escolas e 

para os professores na sociedade pós-industrial" (Hargreaves,1998: 56-57). 

Mas essas qualidades serão necessárias apenas para uma minoria elitista, 

na medida em que, os outros trabalhadores de baixa qualificação, 

continuarão no sistema de trabalho em série ou temporário. 

Estas transformações nos sistemas de trabalho reclamam, por um 

lado, a necessidade de uma educação para o lazer e a 'recreação 

construtiva' e, por outro, "uma educação para a cidadania, a participação 

política e a responsabilidade social" (ibidem: 58), de modo a que estas 

questões possam ser reflectidas, pois corre-se o risco de estreitar 

prematuramente os propósitos da escolaridade em função das agendas 

empresariais. Soprando a flexibilidade, como vento da mudança, justifica-se 
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que ela seja reflectida e encarada criticamente pelos/as professores/as por 

forma a compreenderem os discursos e as medidas que estão a decorrer no 

campo educativo. 

Com a globalização, têm surgido novos padrões de regulação e de 

controlo que comprimem e conquistam as fronteiras do espaço geográfico. 

A crise de legitimidade do Estado fez abrandar o controlo nos assuntos 

económicos, e as "economias foram sendo cada vez mais abertas ao livre 

jogo das forças do mercado" (ibidem: 60), dando origem às chamadas 

economias de extensão. À medida que a globalização avança, assiste-se ao 

ressurgimento de diversas identidades étnicas, religiosas e linguísticas com 

um carácter mais centralizado. A principal resposta educativa para esta 

crise social tem tido como consequência o transpor de certezas culturais 

antigas, questionáveis, para os nossos dias, e até o impor de certezas 

novas, através da centralização dos currículos, em alguns países e de 

novos requisitos ligados à avaliação. 

Neste período histórico, cultural e social, parece haver uma passagem 

das culturas das certezas para as das incertezas e esse é, segundo 

Hargreaves, o terceiro dos paradoxos. No caso escolar, e há medida que o 

conhecimento científico adquire um carácter provisório, deve questionar-se 

um currículo baseado num conhecimento seguro e inalterável. Para os 

professores e as escolas do mundo pós-moderno torna-se mais importante 

aprender a aprender, a utilização de métodos de pesquisa, de análise e de 

recolha de informação, que transformem essa aprendizagem em crítica e 

comprometida. "A certeza científica que vale assenta sobre princípios 

comprovados de aplicabilidade generalizada, está a ser substituída pela 

certeza situada" (ibidem: 67), ou seja, a ideia de que os professores são 

capazes de resolver os seus próprios problemas e os problemas de cada 

contexto particular em que trabalham. O reverso é, no entanto, delegarem-

se importantes preocupações sociais, morais e políticas para processos 

internos às escolas e significa, ainda, o constrangimento das soluções 

moldadas pelo mercado de escolha parental que balanceiam entre as 

pressões e particularidades dos diferentes contextos. 
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O quarto paradoxo, mosaico fluido, exprime a importância de as 

escolas experimentarem novos cenários organizativos, em que as pessoas 

se envolvam em tarefas diferentes, no sentido de experimentarem vários 

tipos de conhecimento especializado. Implica, por outro lado, a abertura a 

novos tipos de liderança, que os professores trabalhem em conjunto na 

planificação, na tomada de decisão e nas práticas de sala de aula, em vez 

da rigidez de funções, da compartimentação habitual. No entanto, 

Hargreaves7 formula algumas críticas que apontam para os limites desta 

colaboração e para as formas que pode assumir, nomeadamente, 

colaboração para alguns e subordinação para os outros: 
"As equipas de gestão podem colaborar sem a participação 
dos seus colegas habituais, tal como o in-group inovador de 
professores o pode fazer sem os seus pares mais cépticos, 
o pessoal docente sem o pessoal auxiliar, ou os membros 
da escola sem os pais residentes na comunidade" 
(Hargreaves, 1998: 76). 

De facto, os pais/mães e os/as auxiliares da acção educativa, 

continuam desligados das inovações que ocorrem nas escolas. Quanto aos 

professores, com o actual sistema de colocações qualquer um pode ser 

colocado numa escola que esteja a desenvolver um projecto, sem que o 

deseje. Poderá aderir, integrar-se, mas também pode rejeitar ou negar-se 

participar. Assiste-lhe esse direito, se o grupo inovador não o permitir, 

assume o papel de 'herege'. Mas, poderá o/a professor, inflexível, privar as 

crianças, a seu cargo, de participar e ter acesso à inovação, por ele/a, 

rejeitada? 

Ligada à iniciativa de descentralização por parte da administração 

educativa, com o objectivo de conceder mais autonomia às escolas, surgem 

diversas possibilidades relacionadas com as formas que essa autonomia 

pode assumir. Ela pode, inclusive, não cumprir as promessas de 

"autonomia, capacitação, colaboração, flexibilidade, capacidade de resposta 

e uma libertação em relação às intromissões da burocracia" (ibidem: 78). Ou 

seja, quando há uma certa margem para inovar, estes princípios podem ser 

7 Este autor referencia, nesta matéria, Menzies (1989). 
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aplicáveis, no entanto se a lógica passa por um controlo do currículo e da 

avaliação partilhados entre a gestão local e a administração central, então a 

gestão da escola "deixa de ser uma via de auto - capacitação para passar a 

ser um canal de culpabilização" (ibidem: 74). 

Parece-nos bastante importante a ideia que Hargreaves desenvolve 

sobre o crescimento profissional dos professores estar intimamente ligado 

ao desenvolvimento pessoal e à compreensão de si próprio. Concordamos 

plenamente quando refere que as características pessoais como a fase da 

carreira, a fase da vida, maturidade, crenças, e ideologias estão 

frequentemente associados ao inter-relacionamento com os colegas, as 

suas ideias face à mudança e à qualidade de interacção na sala de aula. 

Realça, no entanto, que um aspecto negativo a evitar deverá ser a falta de 

contextualização, ou seja, é necessário situar esse Eu face à política 

educativa. A colaboração entre os professores é fundamental desde que 

reflectida e discutida, sob pena de não se distinguir os objectivos que ela 

serve, e o que está em causa, quando ela existe. 

O mesmo se aplica à introdução de tecnologias novas ou métodos de 

trabalho diversificados na escola, de uma forma acrítica. Sabemos que os 

manuais, as fichas de trabalho e os retroprojectores são pouco atractivos 

quando comparados com as imagens virtuais do computador, Internet. Os 

professores têm de fazer um esforço para se actualizar e de empreender um 

mudança pedagógica, sem perder a noção de que a linguagem, o debate e 

a análise verbal crítica são essenciais. 

Desenvolvendo um pouco mais esta questão das tecnologias, 

Hargreaves define o último, mas não menos importante, dos paradoxos: a 

simulação segura. A introdução de novas tecnologias permitiu-nos reduzir o 

tempo das comunicações, criando, ao mesmo tempo, novas capacidades de 

resposta e de um maior entendimento. No entanto, a exigência de maior 

rapidez de resposta na implementação de inovações e de mudanças que 

precisam de reflexão e de tempo, pode criar nos professores sentimentos de 

culpa e de sobrecarga. É, no fundo, contraditório que todas estas facilidades 

tecnológicas como o telefone, o fax, em vez de nos garantir mais tempo 

para nós, nos acelerou a forma de viver: tudo é para ontem. 
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Estas transformações têm efeitos inequívocos sobre os sistemas 

educativos, e sem se atender à complexidade destes processos, 

continuarão a existir pressões para que as mudanças educativas se 

efectuem rapidamente, por vezes evoluindo para sentidos que, ao longo dos 

tempos, se têm oposto. 

Concordamos com Fernandes (2000), quando refere que a inclusão e 

um projecto de educação e formação mais flexível, ao longo da vida, 

concorrem com uma competitividade florescente, em busca de eficácia e de 

selectividade. As pressões sobre a educação balanceiam, assim, entre o 

desenvolvimento social e o desenvolvimento económico e é nessa 

confluência que cresce a pressão para a mudança, mas também é da sua 

influência harmoniosa que depende o sentido dessa mudança. Como 

pudemos constatar da análise destes paradoxos, a verdade tem sempre 

dois lados, e é importante que em educação nos habituemos a desconfiar 

do óbvio e examinemos criticamente essa dupla possibilidade. 

2. O imperativo da mudança 

Como temos vindo a dizer, as mudanças sociais, culturais e 

económicas criam forças que tendem a impulsionar a mudança educativa. 

Actualmente, quer estas forças, quer as forças políticas e a sua agenda, 

quer os media e o público, em geral, pressionam as escolas e os/as 

professores/as a mudarem. Sente-se que as questões educativas, sendo do 

domínio público, dizem respeito a todos, e é nessa confluência de 

interesses que os professores se sentem emparedados. 

Julgamos poder afirmar que a maioria dos/as professores/as está 

consciente de que a escola tem de mudar, embora não exista consenso, e 

em alguns casos ainda bem, nem em relação às formas nem às estratégias 

que têm sido delineadas e privilegiadas para a mudança. Estas seriam 

questões interessantes para analisar, no entanto, neste ponto do trabalho, 

pretendemos focalizar o discurso das políticas educativas, privilegiando as 

pressões que decorrem do poder político. 
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Com Hargreaves (1998: 3) admite-se que existem diferenças 

substanciais na forma como a agenda política pretendeu (e pretende) mudar 

os professores, as reformas que elaborou, as estratégias que desenvolveu 

para realizar as mudanças pretendidas e a maneira como "os docentes 

mudam de facto e as razões dessa mudança, daquilo que realmente os 

impele ou inspira a mudar (ou a não mudar)". 

São estas questões que estão presentes quando o autor refere que 

não é possível configurar um conceito de mudança 'ideal', no sentido de que 

existem "grandes quadros de mudança educativa" sendo necessário 

analisar o que pretendem essas mudanças, onde vão ser implementadas (o 

contexto) e como é que os seus diversos elementos se interrelacionam. É 

sabido que as exigências que se colocam aos/às professores/as numa 

sociedade pós-moderna complexificante são diversas, sendo que é a 

diferença entre essas exigências e a permanência das escolas em 

estruturas modernas, que define "grande parte da crise contemporânea da 

escolarização e do ensino" (Hargreaves, 1998: 27). 

O discurso político português, dos finais dos anos 80, veiculou ideias 

de mudança, numa linha de modernização, que foram acompanhadas de 

diversas medidas com ela coerentes. Existiram, e vão continuar a existir, 

momentos chave no nosso sistema educativo, em que os apelos à mudança 

educativa se tornam mais intensos e em que se desenvolvem esforços 

nacionais, para introduzir algumas melhorias. Considerando a mudança 

como um processo social, político, ideológico e cultural, e no sentido de 

uma compreensão mais alargada, é necessário analisar essas reformas, no 

momento histórico em que surgem, e de que forças emergem, quais as 

suas lógicas e que transformações introduzem, para que se obtenha uma 

compreensão mais profunda desses processos. 

2.1. O apelo à mudança no discurso do poder político português 

Em Portugal, a Lei de Bases do Sistema Educativo, publicada em 

1986, é apresentada normalmente como o ponto de partida, ou de 

referência, da reforma educativa de 1989. Anteriormente, e ainda no 

período ditatorial tinha existido um esforço no sentido reformar o sistema 
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educativo, com a Reforma de Veiga Simão - Lei 5/73, mas que não chegou 

a ser concretizado em consequência da ruptura democrática ocorrida em 25 

de Abril de 1974 (Teodoro, 1994: 50). 

Os ideais de democracia, emergentes com a Revolução de Abril de 74, 

aceleraram o processo de reflexão sobre o estado da educação escolar e 

sobre a necessidade de se introduzirem medidas que favorecessem uma 

modernização do sistema educativo. Segundo Gomes (1999: 138) existiu, 

no período entre 1974-1975, uma lógica reformadora de expansão da 

escolarização com níveis elevados de participação de diversos actores 

educativos, seguindo-se, entre os anos de 1976-1980, uma lógica de 

normalização8. No final do período seguinte, que o autor caracteriza como 

de consenso (1981-1985) entre os diversos actores, é aprovada a Lei de 

Bases do Sistema Educativo, considerada o alicerce de um novo e 

democrático sistema educativo. 

Posteriormente, o Conselho de Ministros criou, pela Resolução de 

8/89, uma Comissão de Reforma do Sistema Educativo com a missão de 

preparar 'teoricamente' e suportar legalmente, a Reforma, segundo 

directrizes do Governo que apontavam no sentido da urgência de uma 

descentralização da administração educativa, da modernização do sistema 

educativo na sua organização estrutural e curricular, da valorização os 

recursos humanos disponíveis e de forma a assegurar uma maior exigência 

qualitativa ao ensino. 

Esta Reforma inscreveu-se, assim, numa agenda política que 

pretendia, por um lado, responder aos novos desafios postos a Portugal, 

decorrentes da adesão à CEE (Comunidade Económica Europeia), 

desenvolvendo uma sociedade de "inteligência, de criatividade, de formação 

permanente e de justiça social e, por outro lado, identificar e responder a 

Este conceito utilizado por Gomes, é habitualmente referido por Steve Stoer em diversos 
estudos, nomeadamente num artigo em que é co-autor, e no qual expressa: "desde 1976, a 
palavra chave era «normalização»" Stoer, S. e Dale, R (1999) "Apropriações Políticas de 
Paulo Freire: Um exemplo da Revolução Portuguesa" Educação Sociedade & Culturas, vol. 
11, pp. 67-81. 
Gomes (1999: 138-139) apresenta entre 1974 e 1992, cinco ciclos que denomina, 
respectivamente de: o ciclo de expansão escolarizada (74-75); o ciclo de reconhecimento 
de crise educativa (76-80); o ciclo da consensualização (81-86); o ciclo da reforma 
educativa (86-91) e o ciclo da eficácia (92- ). 
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insuficiências educativas e sociais presentes naquela época" (Patrício, 

1990:32). 

Referindo-se a este processo, Afonso (1998: 205) defende que esta 

Reforma foi "inscrita na agenda governamental de uma forma 

(relativamente) voluntarista", mas ainda herdeira de um projecto político 

fortemente democrático, em que dominavam as políticas sociais e fruto de 

algumas 'supostas exigências" que se advinham do reposicionamento, 

então recente, de Portugal no contexto económico mundial e que resultou 

na sua essência da adesão, já referida, à então designada CEE. A reforma 

dos finais dos nos 80 não parece, pois, resultar de um processo 

reivindicativo de algum sector social especifico (Afonso, 1998), embora, 

como seja óbvio, o estado caótico do sistema educativo português, depois 

de longos anos de ditadura, impusessem medidas urgentes, reclamadas 

pela sociedade civil em geral. 

Aliás, sobre a questão da origem dos movimentos de Reforma, Afonso 

refere que, em certos casos, existem momentos em que se instala na 

sociedade "uma espécie de mal estar social" que se torna impulsionador de 

novas propostas de reforma, e que, noutros, eles (os movimentos) podem 

surgir como "respostas pragmáticas às tendências de crise na educação 

pública (...) cujo objectivo principal é fazer a gestão dessa mesma crise" 

(ibidem: 83-84). Na mesma linha, Fernandes (2000: 51) refere que existem 

pressões exteriores capazes de abalar profundamente a confiança social na 

escola, criando a necessidade de a reformar. No caso português, se bem 

que estas condições se verificassem, julgamos que foi também 

fundamentalmente a premência da modernização da Escola e do seu 

alargamento a outras classes sociais, até então ausentes da escolaridade, 

que pressionaram essas mudanças. 

Utilizando comparativamente a análise efectuada por Murphy (1990) 

sobre a emergência dos movimentos de reforma americanos, julgamos 

poder afirmar que essa análise não se afasta muito daquela que poderia ser 

feita relativamente às reformas educativas portuguesas. Isto porque, 

relativamente à emergência deste movimento reformista educacional dos 
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Estados Unidos,9 nos anos 80, afirma-se que: "os maiores períodos de 

reforma educacional nos EUA foram historicamente iniciados por forças 

externas às escolas públicas (Combs, 1987), e, geralmente ocorrem em 

resposta a uma crise, percebida ou real" Murphy (1990: 7)10. Essas 'forças' 

a que o autor chama o 'locus' das reforma "são quem, efectivamente, 

impulsionam e modelam a agenda educativa nos diferentes países" 

(Fernandes, 2000: 51), e são consideradas o veículo transmissor das 

preocupações económicas e de insatisfação com as escolas. São, 

geralmente, pessoas ligadas aos media, às empresas e ao Governo que 

utilizam para o efeito, publicações de estudos, debates públicos ou 

relatórios. "Uma Nação em Risco" (Chubb, 1988; Hawley, 1988)11, um 

relatório publicado nos EUA, sobre o estado da educação é um desses 

exemplos. Partindo da análise dos resultados obtidos pelos alunos, conclui 

que estes estavam indevidamente preparados, quer para continuar estudos, 

quer para entrar para o mundo do trabalho. O relatório analisando também 

as condições de funcionamento das escolas, conclui a existência de 

estruturas burocratizadas, um corpo docente mal preparado, pouco 

motivado e ausência de padrões de qualidade, o que produziu um efeito 

devastador sobre o público americano contribuindo para acelerar o 

movimento reformista dos anos 80. 

Fernandes (2000) com base em estudos realizados por Boyd em 1990, 

e salientando as diferenças entre os dois movimentos de reforma (vagas) 

mais recentes nos EUA, refere-nos que a primeira vaga (situa-se no início 

dos anos 80) seguiu as prescrições do já referido relatório "Uma Nação em 

Risco", segundo um modelo burocrático, com um controlo estatal forte e 

com mais testes, mais exames, mais currículos estandardizados e maiores 

exigências de qualificação. Os resultados alcançados decepcionaram os 

reformadores, contribuindo para uma "desprofissionalização dos 

1. O autor Murphy (1990: 21) sustenta que o movimento reformista educacional nos EUA, 
ao longo da década de 80 assumiu características diferentes, avaliadas em sete 
dimensões: metáfora, filosofia, assunções, modelo de mudança, mecanismos políticos, 
focos e áreas de ênfase. Distingue, assim, três 'waves' de esforços de melhoramento: 
Wavel (1982 - 1985), wave 2 (1986 - 1989), wave 3 (1988 - ). 
10 Citado por Murphy (1990). 
11 Citados por Murphy (1990). 
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professores", reduzindo-o a um "técnico executor" (Fernandes: 2000: 54). 

As reformas de segunda vaga (finais dos anos 80), pelo contrário, são 

concebidas em torno da noção de profissionalização dos docentes e da 

reestruturação das escolas, com o argumento de que "a descentralização, a 

flexibilidade e a autonomia são essenciais para encorajar a motivação dos 

professores e a sua participação no processo do ensino, de forma a 

responder mais eficazmente à diversidade de necessidades da actual 

heterogeneidade" (Fernandes 2000: 55)12. 

A diferença entre estas duas 'vagas' parece residir no próprio processo 

de reforma. Se, na primeira, acreditavam que uma intervenção exterior bem 

estruturada do ponto de vista científico, que apostasse numa formação para 

'motivar os professores, bastariam para introduzir mudanças, na segunda 

colocam em questão a própria estrutura da escola, atribuindo aos 

professores e à gestão das escolas um papel de maior protagonismo 

nessas mudanças. 

Registando o evidente atraso que o nosso sistema educativo tem 

evidenciado, devido às características político-sociais já referidas 

anteriormente, a reforma curricular que se concretizou em 1989, possui 

algumas semelhanças com o que Murphy (1990) designa por 'primeira 

vaga', ou seja, construiu-se numa lógica centralizada e desenvolveu-se com 

uma formação estruturada e preparada para ensinar os/as professores/as a 

lidar com a inovação. O actual movimento reformista, do qual evidencio o 

Regime de Gestão e Administração das escolas (Dec. Lei n° 155/98), o 

Projecto da Gestão Flexível do Currículo e a Reorganização Curricular do 

Ensino Básico e Secundário (Dec. Lei n.° 6/2001), insere-se claramente no 

que o autor citado designa por 'segunda vaga'. Tal como com a segunda 

vaga, as tentativas destes movimentos reformadores encontram a força 

motora no reforço do local, na reestruturação das escolas e numa 

autonomia profissional dos docentes. 

Referindo-se aos modelos que têm enformado a implementação de 

reformas no nosso sistema educativo, Canário (1993: 198) defende que, do 

12 A autora cita Boyd (1990). 
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ponto de vista histórico, parece ter havido "a importação para o domínio 

educativo dos processos de produção das inovações tecnológicas no 

mundo industrial. A Reforma corresponde a uma tentativa de mudança, em 

larga escala, do sistema educativo, sujeito a uma abordagem analítica e 

segmentada, a que corresponde uma multiplicidade de inovações 

produzidas industrialmente. Pressupõe uma fase inicial de concepção por 

parte de especialistas, baseada numa investigação científica (criação de 

protótipo), à qual sucede uma fase de experimentação em pequena escala 

(experiência piloto) e, finalmente, uma fase de difusão massiva. As reformas 

são assim caracterizadas por "processos de mudança planificada 

centralmente, exógenos às escolas, em que predomina uma lógica de 

mudança instituída" (Correia, 1989). De acordo com esta concepção, a 

lógica dominante privilegia o poder coercivo da administração central para 

impor mudanças que são essencialmente formais, sem serem profundas ou 

duráveis. 

Relativamente à reforma educativa portuguesa, Correia (1989) acusa-a 

de uma estratégia empírico - racional, na medida em que foi planificada, 

rigorosa e sequencialmente, com uma separação entre investigadores e 

práticos, generalizando-se sem atender à especificidade dos que a 

aplicaram (os professores), e utilizando a formação como recurso para lhes 

criar competências para lidar com as mudanças. É sobre essa Reforma que 

nos debruçaremos um pouco mais detalhadamente no ponto seguinte. 

2.2. Os esforços inovadores da Reforma Educativa de 1989 

Analisando a Reforma nas suas possibilidades de se constituir como 

um processo inovador, Maria Lima (1992) faz uma análise, que 

consideramos pertinente para o nosso estudo, utilizando como instrumento 

de referência as concepções de modelos de inovação de Gonzalez 

Gonzalez e Escudero Munoz (1987)13, que identificam três enfoques 

possíveis: técnico-científico, cultural e sócio-político. 

Maria Lima adopta a classificação de Gonzalez Gonzalez e Escudero Munoz (1987) que 
considera três enfoques possíveis em inovação curricular: i) o enfoque técnico - científico 
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Com base nesta tipologia, esta autora situa a fase de planificação da 

reforma quase exclusivamente no enfoque técnico-científico, considerando 

que o âmbito do currículo foi o nacional, que as equipas encarregadas da 

elaboração dos programas foram dominadas por especialistas das 

disciplinas, e que o grupo de trabalho foi constituído quase exclusivamente 

por 'altas individualidades' que coordenaram o projecto de lançamento 

experimental dos novos programas. Pretendemos, relativamente a esta 

questão, abrir um parêntesis nesta análise, considerando que existiu um 

fosso entre o que foi legislado e o que foi proposto pela CRSE. De facto, a 

Escola Cultural proposta por esta Comissão, e a concepção do papel do 

professor expressa em diversos documentos elaborados, apontam para 

alguma contradição entre o espírito da Reforma presente na sua teorização 

e o que, de facto, foi posto em prática. 

Como excepção a este enfoque técnico-científico que caracterizou, 

segundo a autora, a fase da planificação da reforma, é apresentado o facto 

de o grupo Fraústo14 ter sujeito a sua proposta a uma discussão pública, 

considerando que, nessa situação, houve uma aproximação ao enfoque 

sócio - político e cultural. No entanto, não podemos, nesta matéria, fazer 

uma leitura ingénua, tendo consciência de que esta produção de 

documentos, de debates públicos insere-se no que Teodoro (1994: 58) 

chama de meios privilegiados para alcançar um consenso nacional sobre o 

que o XI Governo desejava em matéria de educação, com o propósito de 

que, descrito de uma forma resumida, "considera a mudança um bem em si mesmo que 
conduz à melhoria do bem-estar", "propõe currículos altamente prescritivos", "os 
professores são elementos passivos" e em que a fase de disseminação de uma proposta 
de mudança é unidireccional (o currículo é elaborado por especialistas), para ser adoptado 
pelos professores; a implementação é linear, e a avaliação privilegia métodos quantitativos. 
Ou seja, este enfoque concebe o processo de inovação como uma sequência ordenada; ii) 
o enfoque cultural perspectiva a mudança como um processo complexo, "releva a instância 
institucional e a pessoal como mediadoras e redefinidores da relação entre a mudança 
curricular e a prática", encara os professores como mediadores entre a inovação curricular 
que lhes propõem e as práticas educativas que realizam, inclusive na fase de 
disseminação, e concebe a planificação como "negociação, debate e ponderação de 
alternativas"; iii) o enfoque sócio - político considera a mudança educativa como uma 
questão política e ideológica, em que "se procura problematizar o 'quê' da mudança, os 
seus 'para quê', a sua funcionalidade sócio - política e os seus como" (1992: 47 - 49). 
14 O chamado "Grupo Fraústo" era constituído por quatro elementos (Fraústo da Silva, 
Roberto Carneiro, Marçal Grilo e Tavares Emídio) e coube-lhe apresentar à CRSE uma 
proposta de Reforma Curricular. 
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fazer face aos desafios do séc. XXI15. Por outro lado, esta estratégia seguiu 

uma tendência geral no plano internacional pois é sabido que um elemento 

importante da prática reformista consiste na elaboração de numerosos 

textos públicos sobre os problemas educativos. Como refere este último 

autor "a linguagem da Reforma, sublinha Popkewitz, não é só um 

instrumento de poder, mas uma tecnologia que medeia a distribuição do 

poder" (Teodoro 1994: 55). 

Quanto à fase de disseminação da reforma, a autora qualifica-a com o 

enfoque tecnológico, na medida em que a experimentação, a avaliação e as 

consequentes reformulações foram feitas num conjunto restrito de escolas. 

Considera, ainda, que a divulgação do currículo foi feita pelos autores e 

especialistas, que formaram alguns professores que posteriormente as 

apresentaram aos professores experimentadores, sendo que, no 1o ciclo, 

essa difusão esteve a cargo dos animadores pedagógicos do PIPSE. A fase 

da adopção, é também situada pela autora, no enfoque técnico, tendo em 

conta que o que se prescrevia e se propunha no novo currículo destinava-se 

a ser executado pelo/a professor/a, sem essa informação ou formação 

adequada. No enfoque sociocultural situa-se a criação de um Conselho de 

Acompanhamento da Reforma Curricular que, supostamente, recolheria 

elementos válidos para uma possível reformulação curricular. 

Por outro lado, podemos considerar que a origem de muitas limitações 

das limitações desta reforma está num conceito de currículo restrito que 

distingue actividades curriculares, de actividades de complemento 

curricular, o que impede uma articulação coerente de um projecto curricular 

com um projecto de formação do aluno/a (as actividades de complemento 

curricular não contam para avaliação), para além de acentuar muito mais a 

vertente académica em detrimento da outra que surge como uma formação 

transdisciplinar (Maria Lima, 1992). Mesmo assim, esta formação é 

considerada por esta autora como um dos elementos mais inovadores da 

Reforma, comportando para além das já referidas actividades de 

15 Programa do XI Governo Constitucional, 1987 (citado por Teodoro 1994). 
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complemento curricular, a Área Escola, a Formação Pessoal e Social, a 

valorização humana do trabalho e o domínio da língua materna. 

Para Cabral Pinto (1994: 36-37), esta situação de um currículo dual é 

justificável pelo facto de que, situando-se a Reforma num contexto de 

recuperação capitalista (assentando esta no regresso à mão-de-obra barata 

mais do que na inovação tecnológica), as actividades de complemento 

curricular como expressão plástica, dramática, musical e físico-desportiva, 

nunca seriam privilegiadas. Este autor reforça a crítica relativamente a esta 

noção de currículo restrito, dizendo que "a escola cultural16 consubstancia 

uma ideia de integração das actividades escolares não lectivas e não de 

rejeição e substituição da escola curricular. Pretende ser uma escola 

paralela e supletiva" (ibidem: 39). 

A própria Lei de Bases, apontando para uma reestruturação curricular 

de grande profundidade, comunga da mesma acepção de currículo estrito: 

no seu artigo 47, e no que se refere ao desenvolvimento pleno do 

educando, em todas as suas dimensões, físico, motor, cognitivo, afectivo, 

estético, social, moral, considera que esse currículo é insuficiente para 

garantir essa formação plena. Daí, ter sido legislado, no artigo 48, que as 

actividades de complemento curricular deveriam exercer, exactamente 

como o nome indica, essa função de complemento (Patrício, 1990: 34). 

Concordando com Maria Lima (1992) consideramos que, na sua 

generalidade, todo o processo e produto da Reforma foi enformado pelo 

paradigma tecnológico com algumas nuances dos paradigmas cultural e 

sócio-político que ocorreram mais ao nível das intenções, conforme já 

referimos anteriormente, do que das acções. No entanto, essas intenções 

depararam-se com forças de oposição, como o refere um elemento dessa 

CRSE: "A atitude da Assembleia da República para com a CRSE - das 

forças de oposição da AR, para sermos mais exactos -, desqualificando-a 

em grupo de assessores do Ministro da Educação e dando dela uma 

imagem de um grupo criado para se substituir à função legislativa da AR 

Projecto lançado pelo Ministério da Educação em 1987/88, por proposta da Comissão de 
Reforma do Sistema Educativo. No texto "Bases para a Organização Institucional da Escola 
Pluridimensional", incluído na Proposta Global de Reforma da Comissão de Reforma do 
Sistema Educativo (1989) é caracterizada esta Escola Cultural e as dimensões da sua 
organização e funcionamento. 
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(...). A Reforma Educativa, mau grado a sua enorme amplitude e 

complexidade, foi reduzida ao trabalho desse grupo" (Patrício, 1990: 15) 

De acordo com esta posição, está também Teodoro (1994: 53) quando 

refere que a dado momento do processo, foi criada a resolução n.° 8/89 que 

determinou que a CRSE funcionasse sob a alçada directa do Ministro de 

Educação e que os seus estudos se fizessem de acordo com as directivas 

do Governo, tornando-se "claro o propósito do X Governo e do Ministro 

João de Deus Pinheiro em assumirem o protagonismo principal no processo 

de reforma educativa". A crítica mais sentida surge, a nosso ver, de Patrício 

que, inicialmente envolvido na concepção e preparação da Reforma 

Educativa, a acusa de se ter reduzido apenas a uma reforma curricular, 

desvirtuando assim o espírito inicial da CRSE (Patrício, 1990). 

Apesar de todas as críticas apresentadas no decorrer desta discussão, 

sobre a Reforma de 89, e o facto de alguns autores a qualificarem, 

inclusive, como um fracasso, consideramos que foi um processo influente 

na melhoria do nosso sistema educativo, mas que não terá alcançado, 

todavia, todas as mudanças desejadas. Mesmo quando, Afonso (1998) 

numa posição mais radical, sintetiza algumas críticas que são feitas a essa 

reforma, nomeadamente, o facto de ter introduzido uma dúbia possibilidade 

de realizar projectos educativos,17 face à desarticulação da reforma 

curricular com a reforma da administração e gestão dos estabelecimentos 

de ensino18 e o facto de o primeiro modelo de avaliação pedagógica surgido 

no âmbito da reforma (Desp. 162/ME/91 de 23 de Outubro) poder converter-

se num documento com fortes tendências para adulterar o sentido de uma 

(esperada) maior autonomia das escolas e dos professores, presente em 

outros documentos (ibidem: 1998: 212-213) e que fundamentam o seu 

fracasso. 

17 A par da reforma curricular, o Projecto Educativo é uma das força centrais do discurso. 
Aparece referido com a designação de Projecto Educativo no decreto - lei n ° 43/89 
(autonomia dos estabelecimentos de ensino ) e no decreto - lei n ° 172/91 (reforma da 
administração e gestão de escola. Esta legislação não provocou grandes alterações na 
orgânica das escolas e é só em 1998, com o decreto - lei n ° 115 -A/98, alterado pela lei n 
0 24/99, que o PE surge como condição necessária para a autonomia das escolas. As 
tendências a que está associado o PE são a descentralização, a valorização do local, o 
desenvolvimento da investigação sobre a escola que lhe confere um maior protagonismo e 
uma capacidade de criar uma identidade própria. Relaciona-se também com uma 
concepção de escola produtora de inovação. 
18 O autor cita Barroso (1992). 

32 



Os Discursos da Mudança e da Inovação em Educação 

Apesar de tudo, temos consciência de que, as questões da mudança 

educativa não são de fácil resolução e de que este não é um problema 

exclusivo do nosso sistema educativo. Cuban (1990)19 referindo-se à 

'ineficácia' de alguns movimentos reformadores, argumenta que tal 

acontece "porque não conseguem solucionar o problema que procuram 

resolver, ou o problema que é definido como importante para ser resolvido 

não é o importante e, portanto as soluções (reformas) não são apropriadas, 

ou, então, os problemas são dilemas persistentes que envolvem escolhas 

difíceis em relações a valores que podem estar em conflito". 

Paralelamente a estas questões surge uma outra, considerada por nós 

e abordada por diversos autores, que nos remete para os agentes 

instrumentais da Reforma, ou seja, os professores reconhecidos, por um 

lado, como o factor crucial de êxito para qualquer projecto de mudança e, 

por outro, como principal obstáculo à sua concretização, através do 

mecanismo da chamada resistência à mudança: 

"A capacidade dos actores sociais, no terreno, para ignorar 
parcialmente, reter o que lhes interessa, reinterpretar, à 
escala local, as directrizes da administração, explicam, 
parcialmente, a distância que normalmente separa os 
objectivos centralmente definidos, da realidade efectiva das 
escolas" (Canário, 1991: 203). 

Muito embora, no discurso da Reforma, fosse salientado o papel 

crucial dos professores para o seu êxito, o papel que de facto lhes foi 

reservado tornou-se antagónico. Se, factores como a negociação do 

estatuto da carreira docente e a inserção dos professores no novo sistema 

retributivo da administração pública foram responsáveis pela emergência de 

um mal estar e crise de identidade dos professores foi, sobretudo, devido à 

metodologia de investigação-desenvolvimento utilizada na reforma, que 

esse mal estar se acentuou (Teodoro 1994: 64). Para além de terem sido 

totalmente afastados do processo de concepção, os/as professores/as 

foram convertidos em técnicos especialistas, a quem a formação 

possibilitaria os instrumentos racionais para aplicar os novos currículos. 

Concordamos com este autor quando afirma que a Reforma Educativa 

"atribuiu ao professor a condição de agente e não a de actor, o que 

Citado por Afonso (1998: 86). 
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conduziu a uma evidente incapacidade de mobilização dos professores para 

o processo de reforma" (ibidem: 66). Apesar do argumento frequentemente 

utilizado, pelo poder político, que recorre ao conceito de resistência dos 

professores à mudança, para justificar a lentidão das mudanças que 

ocorrem nos sistemas educativos, também é justificável falar na tendência à 

estabilização e de uma resistência à mudança por parte do sistema 

educativo (Munõz e Gonzalez Gonzalez , 1984: 9). Esta consciência tem 

contribuído para uma nova e actual atitude administrativa, uma certa 

valorização de um clima inovador, nunca antes evidenciado, que poderá 

facilitar um potencial inovador para as escolas. 

Em jeito de síntese, é este processo de carácter extremamente 

centralizado, programado e normativo, como aliás o são a maioria das 

Reformas, que explica, em parte, o seu 'fracasso'. Autores, como Canário 

(1991: 197), inseridos também num discurso de contra reforma, reflectem 

que o que, efectivamente, está em causa não é "a necessidade, a 

pertinência e a possibilidade de proceder a mudanças nos sistemas 

educativos, mas sim o processo de construção dessas mudanças". Daí que, 

os estudos e as reflexões realizadas por estes outros autores, na mesma 

linha, tenham contribuído para a emergência de um novo paradigma 

subjacente à mudança educativa. 

Daí que, os estudos realizados por este e outros autores de opinião 

idêntica, tenham contribuído para a emergência de um novo paradigma da 

mudança educativa. Torna-se evidente, a necessidade da opção pelas 

medidas centradas na escola que valorizem as dinâmicas específicas de 

cada contexto educativo. Sem defendermos uma ausência do Estado na 

definição das políticas educativas, as medidas a tomar têm de ter em conta 

o local, abrindo espaço à inovação dentro das propostas centrais de 

inovação. Fazendo nossas as palavras de Canário (1987: 22), "Para que os 

estabelecimento de ensino possam ser instituições inovadoras é condição 

necessária que o sistema escolar tolere e promova o pluralismo, a 

diversidade. É necessário que as escolas tenham autonomia, e apoio 

externo para criar e gerir experiências próprias na procura de soluções para 

problemas específicos". 
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3. A escola enquanto espaço de mudança e inovação 

Ao longo deste capítulo temo-nos referido, por diversas vezes, à 

mudança educativa, sem, no entanto, procedermos à explicitação do 

conceito. Encaramos a mudança como um conceito globalizador de outros 

tantos, como reforma inovação, renovação e/ou uma experiência inovadora. 

De facto, em todos estes processos está subjacente um desejo de 

mudança. O que difere é o entendimento que se faz da mudança, da sua 

pertinência e, fundamentalmente, da forma como se procede para realizar o 

esse desejo. 

Apoiamo-nos nesta concepção em Gonzalez Gonzalez e Escudero 

Munoz (1987), para os quais mudança educativa é um conceito 

suficientemente amplo que abrange conceitos como reforma e inovação. 

Para estes autores, o conceito de reforma refere-se a mudanças mais 

estruturais, enquanto que o de inovação é referente a mudanças mais 

internas e qualitativas no sistema educativo. Há consciência de que, num 

sistema tão amplo, burocrático e hierarquizado, como o de qualquer sistema 

educativo, o alcance das mudanças preconizadas incidem nas estruturas e 

na extensão, em vez de agirem na profundidade desse sistema. Daí que 

estes autores utilizem o conceito de inovação educativa para se referir a 

"dinâmicas explícitas que pretendem alterar as ideias, concepções, metas, 

conteúdos e práticas escolares, numa direcção renovadora da existente" 

(Gonzalez Gonzalez e Munõz, 1987: 16). Nesse sentido, falar de um 

processo de ensino/aprendizagem de qualidade e motivador tem de estar, 

cada vez mais, ligado à existência de uma cultura escolar inovadora. E que, 

por esse motivo, qualquer estudo sobre inovação deve centrar-se no 

contexto onde ela ocorre e fundamentalmente nos âmbitos em que se 

produz, tal como justificámos na introdução a este trabalho. 

É também nessa perspectiva que Canário (1993) coloca a tónica do 

processo de mudança na escola, considerada como organização social, em 

que as relações entre os seus actores são interdependentes. É numa 

estreita relação entre as mudanças individuais e as colectivas que surgem 

"novas formas de acção, correspondendo à descoberta, ou criação, de 

novos modelos relacionais e novos modos de pensar a acção colectiva" 

(ibidem: 115). 
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Segundo autores como Correia (1989) e Canário (1991), podem 

distinguir-se duas concepções de inovação subjacente a qualquer 

movimento de mudança: uma designada por inovação instituída e outra 

designada por inovação instituinte. O primeiro processo obedece, em traços 

gerais, àquela normatividade que descrevemos, quando discutimos a 

reforma de 1989, o segundo processo enquadra-se na concepção de 

inovação que apoiamos, e é caracterizado como um processo "espontâneo", 

no sentido de que é orientado para a resolução de problemas identificados 

localmente, e negociado na medida em que, entre o grupo inovador e as 

tutelas de que dependem, existem sempre ajustes que se fazem, que 

implicando uma certa (re)apropriação da mudança proposta (quando é o 

caso de a inovação ser proposta exteriormente). Por outro lado, esse tipo de 

inovação concede margens de autonomia e de liberdade de actuação aos 

agentes inovadores, o que pressupõe uma capacitação individual e 

colectiva, na qual deixa de fazer sentido "a separação entre prático e 

investigador", ao mesmo tempo que "favorece uma nova cultura profissional 

dos professores" (Canário, 1991: 208-209). 

Nesta distinção, o instituído é conceptualizado como uma força 

conservadora e o instituinte como uma força de mudança na própria 

instituição que pretende negar o instituído. Outros autores que se têm 

debruçado sobre esta questão mais recentemente, defendem também essa 

posição, referindo que essas duas forças, o instituído e o instituinte, são 

componentes fundamentais da escola. 
"O instituído são as forma definidas como normas e os 
sistemas de valores considerados como unificadores das 
acções no interior das escolas e em todas as escolas(...) é o 
que está dado, entendido como o sistema explicitado para a 
organização e condução da educação (...) o instituinte tem o 
seu espaço no instituído e dá sentido a ele, enquanto 
condição da sua existência" (Gadotti et ai., 2000: 56-57). 

O instituído é preciso, quase como uma necessidade, mas vazio sem 

o vigor do instituinte, do qual fazem parte as pessoas envolvidas na vida da 

instituição, que expressam as suas vontades, construindo e reconstruindo 

espaços de acção, num processo interactivo com o meio em que actuam 

(ibidem: 57). Neste entendimento, a inovação instituída, ou Reforma como 
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mais usualmente é denominada, coexistirá no nosso sistema educativo a 

par com as inovações instituintes e que, em ambos os casos, poderão ser 

assumidas formas híbridas e complexas que não se podem limitar à 

distinção entre o central (Estado) e o local (Escolas). 

3.1. Correlação entre mudança e inovação 

Ao relacionarmos mudança educativa com o conceito de inovação, 

entendida como novidade, aceitamos um conceito de inovação como o que 

é proposto por Félix-Ângulo (1994a: 358), que supõe três coisas 

fundamentais: "a criação de algo previamente desconhecido, a percepção 

do criado como algo novo e a assimilação desse algo como novidade". Em 

educação, a segunda e a terceira acepção são as mais enunciadas e 

aparecem quase sempre juntas, ou seja, a ideia de inovação como uma 

novidade, surge associada com a ideia de introdução ou de assimilação de 

algo diferente: 
"Inovação é um conceito ou atitude nova; uma nova 
ferramenta ou uma peça de tecnologia, junto com novas 
habilidades e uma nova forma de organizar o trabalho, ou 
um novo modo ou estilo de viver e fazer, introduzido a um 
indivíduo, grupo, instituição ou cultura que não o tenha 
incorporado funcionalmente antes" (Bhola, 1982: 13)20. 

Se atentarmos nesta definição, um factor que ressalta é a utilização 

do termo novo, seja em relação à acção, às relações e às concepções. A 

palavra inovação na sua origem latina possui uma família léxica variada: 

novo e inov com o significado de fazer de novo, mudar, inovar. O prefixo in 

sugere a introdução de algo numa realidade preexistente e o sufixo cção 

mais de que sugerir, significa processo, ou actividade e está presente 

noutros termos como educação, avaliação, investigação. (La Torre, 1994: 

38-39). 

Por sua vez, Woods (1992: 131) refere que a inovação "requer a 

introdução de algo novo" o que "pode resultar de uma combinação de 

Citado por Félix-Ângulo (1994b: 358). 
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factores conhecidos ou da introdução de um novo factor numa situação já 

existente". 

Correia (1989: 26), no entanto, alerta-nos para o carácter "sedutor e 

enganador da palavra inovação", sendo que a sua utilização e significado 

podem ter funções e sentidos diferentes. Assim, e porque normalmente se 

associa a esta palavra o 'desejo de mudança' e o 'desenvolvimento da 

criatividade', poder-se-á induzir de tal que sempre que há inovação há 

mudança e sempre que há mudança há inovação. No entanto, "a 

caracterização de um processo de mudança como um processo inovador 

exige, de facto, uma referência explícita ao tipo de ruptura que ele produz 

com as práticas antigas, aos actores que são responsáveis pela produção 

da mudança, ao grau de decisão de que cada um deles dispunha no 

processo de produção e condução da mudança e, evidentemente, uma 

referência detalhada à amplitude da mudança, quer esta seja encarada 

numa dimensão intensiva ou numa dimensão extensiva" (ibidem: 28). Isto 

porque existem alguns autores que, numa visão instrumental de inovação, a 

reduzem à introdução de novos materiais didácticos que pressupõem 

mudanças nas práticas e outros que, numa visão normativa, a consideram 

como um desencadear de fases: investigação, desenvolvimento, difusão e 

adopção. 

A definição mais precisa surge-nos de um estudo realizado por 

Cortesão (1988: 12) , em que a autora define inovação21 como sendo "uma 

actividade educativa, intencional e organizada com origem no Centro o na 

Periferia do Sistema Educativo que visa uma renovação, uma certa 

mudança na educação". Nesse contexto, a noção de actividade educativa é 

referente a actividades de gestão e actividade pedagógica, e o facto de ser 

intencional pressupõe um "carácter consciente, elaborado e exercido 

segundo métodos precisos, enquanto que o seu carácter de originalidade é 

relativo a um dado momento e a um determinado local (ibidem: 12-13). Uma 

definição com esta faz para nós todo o sentido, na medida em que toca os 

elementos que consideramos fundamentais num processo inovador. E que 

21 Cortesão nesta definição de inovação apoia-se em Assogba (1982) "Modèle d'Analyse 
pour l'Étude Sociologique de l'Innovation Pédagogique", Revue des Sciences de Éducation, 
Canada, vol. VIII n°1, pp. 115-134. 
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adquire um sentido mais preciso, quando a autora precisa que a mudança 

se relaciona com "a ideia de renovação de valores, normas educativas e 

sociais" (Cortesão, 1988: 13), ou seja, com o significado conceptual da 

própria inovação. 

3.2. O sentido da inovação 

Como assinalam Fullan e Stiegelbauer (1991: 37)22 a mudança 

educativa é um processo multidimensional, podendo distinguir-se três 

dimensões básicas da mudança: os novos materiais; os modelos de ensino; 

e as novas teorias ou crenças pedagógicas. A estas dimensões, Eisner 

(1992: 621-625)23 acrescenta outras: a dimensão intencional (novas 

crenças, concepções e teorias educativo-pedagógicas inscritas nas 

inovações); a dimensão estrutural que corresponde a novas formas de 

organizar a escola (tempos, espaços, papéis, funções e tipos de 

organização docente); a dimensão curricular (qualidade e valor dos 

conteúdos); a dimensão pedagógica correspondente às interacções na sala 

e às experiências educativas da escola; e a dimensão avaliadora que 

contempla a análise da implicação da inovação sobre a própria 

escolaridade. 

Na opinião de Félix-Ângulo (1994b: 361) é a primeira dimensão, a 

intencional, a mais importante, na medida em que "os significados, as 

interpretações que um processo de mudança ou de uma inovação pretende 

modificar através das concepções e enfoque que a(as) sustentam e 

subjazem, formam o que pode ser considerado o 'entramado simbólico' de 

todas as inovações". De facto, se existirem mudanças profundas nos 

agentes inovadores, as suas acções, sendo coerentes, traduzem-se em 

iniciativas instrumentais como novas estratégias para a relação educativa, o 

enfoque em determinados conteúdos culturais, e distintos modos de 

organizar os tempos e os espaços escolares que, por sua vez, produzirão 

alterações nas restantes dimensões. 

Citados por Félix-Ângulo (1994a: 360). 
Citado por Félix-Ângulo (1994a: 361). 
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As inovações desenvolvem-se e implantam-se em culturas escolares 

concretas (Hargreaves, 1998), "com a pretensão normalmente explícita de 

penetrar" nas concepções desses grupos e estabelecer novos significados 

(Félix-Ângulo, 1994b: 360). Tal pressuposto é tão importante que as 

estratégias de inovação podem "distinguir-se justamente pela sua 

capacidade para adaptar-se, ou não, e ter em conta os ditos marcos 

preexistentes nas instituições educativas" (ibidem: 306). A intenção, às 

vezes implícita, de impor novas ideias ou crenças sem a previsão dos 

significados contextuais e situacionais dos agentes no contexto pode derivar 

no que Rudduck24 (1986: 110) denominou "uma inovação que perdeu 

irremediavelmente a sua identidade". 

Baseados nesta concepções, fazemos um entendimento de inovação 

"como mudança interna na escola, que afecta as ideias, as práticas e 

estratégias que se utilizam, a própria direcção da mudança, as funções dos 

indivíduos que participam nestas práticas" (Garcia, 1994: 450). Este 

conceito de inovação assenta na ideia do/a professor/a entendido como um 

agente de mudança, empenhado em renovar a sua acção que não pode, 

nem deve, ser pensada em termos individuais, mas sim sustentada em 

termos de uma equipa guiada por uma visão comum e que reforça a ligação 

ao meio envolvente através da criação de parcerias. 

3.3. Conexão entre inovação e recursos 

Analisando a relação entre inovação e recursos educativos, partimos 

da consideração de que, para inovar, são necessários recursos materiais 

ainda que conjugados com os recursos humanos e simbólicos. Desde 

sempre que os sistemas educativos se debatem com problemas financeiros. 

Segundo o Canário (1992: 169) a década de 80 caracterizou-se por uma 

"penúria dos recursos" e acrescentamos que, a década de 90, apesar dos 

investimentos noutras dimensões como os processos de formação de 

professores, não se traduziu num enriquecimento substantivo dos 

Citado por Félix-Ângulo (1994b: 360). 

40 



Os Discursos da Mudança e da Inovação em Educação 

quotidianos de sala de aula. Esse discurso da penúria, segundo este autor, 

teria origem numa "postura mais geral, de carácter determinista, segundo a 

qual os fenómenos educativos que ocorrem na escola seriam explicáveis a 

partir de factores externos, e anteriores à situação. Assim, a simples 

existência de mais recursos, fornecidos do exterior, teria efeitos lineares e 

directos na natureza, modalidades e efeitos da acção educativa" (Canário, 

1992: 170). Apoiado em estudos realizados sobre a comparação de escolas 

que utilizando os mesmos recursos revelam diferenças no melhoramento do 

nível dos alunos, Canário defende que a superação desta crise de 

financiamento, passa pela "inevitabilidade da inovação, entendida como 

princípio reorganizador dos sistemas de ensino, a partir de mudanças 

qualitativas internas que afectem as relações entre os diversos elementos" 

(ibidem: 169). 

Embora concordando com esta concepção de optimização de 

recursos e de que "as mudanças e inovações de ordem material são mais 

exequíveis do que qualquer inovação ou mudança que envolva pessoas, as 

suas atitudes e comportamentos, as suas convicções e representações, os 

seus hábitos e rotinas" (Benavente, 1993: 12), no sentido de que as 

primeiras se situam na ordem do imediato e do visível, a atenção, dada 

aqui, aos recursos financeiros pretende alertar para o facto de que as 

escolas se debatem no seu quotidiano com problemas de falta de materiais 

básicos que possibilitem formas de trabalho alternativos, como sejam a 

pesquisa, o trabalho independente, ou mesmo as áreas das expressões 

(musical, plástica e de educação física). Fazendo nossas as palavras de 

Llorente (2000: 79), pensamos que "a quantia e o modo de assinação dos 

recursos destinados às escolas não é tudo, mas é uma questão decisiva 

tendo em conta a função que realiza a escola dentro do dinamismo social". 

Uma das características, se assim podemos chamar, da escola 

democrática é, sem dúvida, o seu carácter gratuito, condição que corre mais 

riscos se atendermos à actual proposta de financiamento das escolas que 

parece querer assentar em processos mais amplos como a concessão de 

autonomia às escolas. Essa autonomia e esse financiamento, dizem os 

discursos políticos, será proporcional às metas que as escolas pretendam 

estabelecer nos seus projectos educativos, e o estabelecimento de 
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parcerias com vista à obtenção de fontes de recursos financeiros que 

suportem esses projectos. É nesse ponto, que corremos algum risco, 

nomeadamente com a possibilidade de gerências de escolas de' primeira' 

e/ou de 'segunda'. 

4. A construção da Inovação - entre o global e o local 

Devido à complexidade que caracteriza a inovação educativa, é 

difícil, e mesmo não desejável, estabelecer parâmetros muito precisos sobre 

a natureza do processo inovador. No entanto, existem condições que 

precisamos ter presente na sua análise. A primeira delas é admitir o seu 

carácter multidimensional (sócio/tecnológico, político, ideológico, cultural, 

contextual) o que nos deve levar a interrogar criticamente em todas as fases 

do seu desenvolvimento (La Torre, 1994: 68-69). 

A segunda condição é que merece e deve ser pensada em termos de 

tensão utópica, no sentido que deve valorizar o colectivamente desejado 

como transformação do existente o que "equivale à criação de um clima 

propício para indagar, descobrir, ensaiar, reflectir, criticar" {ibidem: 69). 

Uma terceira condição é considerar a inovação como um processo 

dilemático, em que se confrontam teorias de mudança e processos de 

mudança, baseado numa planificação que deve ser concebida de forma a 

poder ser alterada e numa atenção devida à formação de grupos (líderes) e, 

sobretudo, fundamentado na espontaneidade e liberdade dos implicados. 

Por último, a consideração de que um processo inovador implica uma 

capacitação e um crescimento pessoal e institucional, dado que, sendo a 

inovação um processo planificado pela escola, afecta tanto as pessoas no 

seu crescimento profissional como a organização do ensino. A inovação 

"afecta os valores que se vivem, as normas que regulam o funcionamento 

da instituição, as relações interpessoais, estilo de liderança, de participação, 

de cooperação em equipa, de relação com outras instituições educativas e 

sociais" (Garcia, 1994: 484). 
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Para além destas considerações, assumimos neste nosso 

entendimento de inovação que, tal como acontece nas teorias curriculares, 

existem alguns paradigmas de inovação que orientam a natureza dos 

processos de mudança, desempenhando funções de "grandes plataformas 

conceptuais relativas à inovação, nas quais, de forma mais ou menos 

explícita, se sustém determinados pressupostos teóricos sobre a mesma, e 

se valorizam determinadas estratégias de desenvolvimento e toda a 

investigação" (Escudero Munoz e Gonzalez Gonzalez , 1984: 57). La Torre 

(1994: 61) considera que existem quatro enfoques dominantes: 

tecnológico25, cultural, sociocrítico e integrador (ou estratégico). No entanto, 

existe uma tendência actual para se defender perspectivas eclécticas e/ou 

integradoras, mais do que acentuar as diferenças que existem entre as 

mesmas. Esta posição parece-nos bastante razoável, se pensarmos que, 

mais importante do que estabelecer dicotomias, será estabelecer pontos 

comuns que enriqueçam cada perspectiva. De uma forma geral, La Torre 

(1994) considera que um processo de inovação, deve obedecer a alguns 

critérios como: 

• a origem pode ser interna ou externa às escolas, desde que o 

conhecimento/entendimento, os valores, atitudes, e 

estratégias sejam partilhadas pelos agentes inovadores; 

• os critérios de actuação visem a solução de problemas e a 

melhoria da acção educativa; 

• as estratégias de inovação devem favorecer a clarificação 

progressiva dos problemas, a gestão da mudança e a busca 

de soluções; 

• se obedeça a questões fundamentais como o que se quer 

mudar, porquê, para quê e de que forma; 

• se obedeça a um projecto, concebido, concretizado e avaliado 

pelos agentes inovadores em função do contexto; 

Relativos a todos estes enfoques, La Torre (1994:61) determina algumas características 
que estabelecem uma diferenciação quanto aos componentes principais, aos modelos 
base, às fases e elementos principais e à dimensão privilegiada, assim como aos autores 
que os conceptualizaram. 
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existam diferentes pontos de vista, que sejam discutidos e 

negociados numa cultura colaborativa.26 

É também na acepção de que uma perspectiva integradora permite 

uma melhor compreensão de como sucede um processo de inovação e 

porquê, que definimos, de acordo com Garcia (1994), um triângulo 

interactivo da inovação, do qual constam alguns elementos considerados 

fundamentais para o desenvolvimento de uma inovação. O sistema 

educativo e as escolas, estruturados em novas relações, e envolvidos em 

parcerias, enformam esta perspectiva e permitem a assunção de uma nova 

profissionalidade docente favorecedora da inovação curricular: 

Esquema I - Relações facilitadoras da inovação curricular 
(Adaptado de Garcia, 1994: 479) 

Nesta concepção, a inovação curricular ocupa um lugar central, ao 

contrário de uma perspectiva tradicional, em que o sistema educativo tem 

estado sempre ostensivamente no centro, interpondo-se entre a inovação 

curricular e a escola. Como temos vindo a referir, vários factores têm 

contribuído para a mudança, ainda que lenta, do enfoque inovador técnico-

científico para um enfoque integrador que contemple a dimensão inovadora 

da escola, o reconhecimento da capacidade dos/as professores em gerirem 

e inovarem curricularmente. Este processo é tanto mais profundo e 

consistente se existirem, como base de apoio, parcerias com o ensino 

superior e/ou um sistema de assessoria por parte da administração que 

Esta caracterização da inovação é adaptada de La Torre (1994: 57). 
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fortaleça as dinâmicas necessárias a esse processo. É a ideia de inovação 

curricular que atravessa esta ideia de inovação assessorada e, de alguma 

forma, semelhante à concepção de "escola curricularmente inteligente", 

desenvolvida por Leite (2000: 3-4), entendida como uma instituição que, 

num quadro de autonomia, depende em menor grau das directrizes 

exteriores, privilegia processos de gestão caracterizados por tomadas de 

decisão colectivas, promove práticas inovadoras onde se desenvolvem a 

criatividade e competências de ordem cognitiva, afectiva e social e que, 

simultaneamente, estrutura o ensino e a aprendizagem em processos de 

comunicação real. 

Por outro lado, Garcia (1994) defende uma estreita colaboração entre 

a universidade e as escolas, facilitadora de um desenvolvimento pessoal e 

profissional fundamentado em práticas de investigação-acção e em função 

dos problemas concretos que cada contexto sugere. É também nesta linha 

que surge o conceito e a proposta de uma assessoria externa, na figura 

do/a "amigo/a crítico/a" cujo papel estabelece a função de apoiar e ajudar a 

escolas a reflectirem sobre estes processos e/ou decisões (Leite, 2000: 5). 

Esta autora destaca como funções27 deste assessor a possibilidade de 

promoção de trabalhos cooperativos, a adequação do apoio, recursos e 

incentivos na realização de projectos e a sua monitorização (ibidem: 6). 

Refere, ainda, que estas funções, para além de exigirem uma confiança 

quase total por parte das equipas dos/as professores/as, requerem uma 

formação muito sólida por parte desse/a 'amigo/a', assim como a existência 

de qualidades que favoreçam uma empatia com o grupo. 

Este tipo de proposta insere-se num paradigma pós-moderno, e 

baseia-se na existência de diálogos inter/institucionais e na colaboração 

como forma de resolver problemas, desenvolver capacidades e 

competências: a colaboração maximiza as oportunidades e proporciona 

múltiplas perspectivas de uma determinada situação. Essas actividades de 

colaboração incluem estudos de caso, investigação colaborativa, formação 

contextualizada, etc. Alguns autores,28 referindo alguns projectos 

desenvolvidos por professores universitários em colaboração com as 

27 A autora apoia-se em Batanaz Palomares(1998: 528). 
28 Smith, Rhodes e Jensen (1992) citados por Garcia (1994: 487). 
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escolas, descrevem-nos como 'uma evolução de relações profissionais 

colegiais, e que favorecem progressos na autonomia dos professores, 

desenvolvimento da integração temática do currículo, um plano progressivo 

para os alunos, orientações para a cooperação, flexibilidade e uma evolução 

criativa dos alunos (Garcia, 1994: 487). 

Em Portugal, temos alguns exemplos de projectos realizados em 

colaboração com instituições de Ensino Superior29. A importância de 

projectos que abraçam este tipo de acção e nesta área do currículo é, de 

alguma forma, o alvo central do nosso estudo, na medida em que 

defendemos, na mesma linha das ideias de Connelly e Clandini (1992)30e de 

Leite (2000), que os projectos colaborativos se apresentam como 

oportunidades de aprendizagem colectivas. 

Terminado este primeiro conjunto de ideias em que nos propusemos 

desenvolver alguns contornos desta pós-modernidade, que adivinhamos, e 

os desafios que ela transporta para a educação e para as nossas escolas, e 

a forma como o sistema educativo português tem respondido (ou não) a 

esses desafios, no segundo capítulo, pretendemos assumir o papel 

obviamente mais difícil de apresentar opções claras quanto à concepção de 

escola que defendemos e às opções curriculares que ela pressupõe neste 

nosso entendimento de um processo inovador. 

Frequentemente, as investigações são acusadas de longas 

divagações teóricas, onde os caminhos que se apontam, apresentam 

contornos imprecisos. Admitindo a pertinência, de algumas dessas críticas, 

vamos procurar ser precisos na nossa definição de opções, e ao tempo, 

procurar não aferir demasiado esse trajecto, sob o risco de nos tornarmos 

'hereges' e de não reconhecermos outros caminhos possíveis. 

Destacamos entre outros o Projecto ECO, o Projecto PROCUR e o Movimento da Escola 
Moderna. Neste campo inclui-se também o Projecto visado por este estudo, o TEIAS29, que 
desenvolve trabalhos de colaboração com diversas escolas no Norte do País. 
30 Citados por Garcia (1994:487). 
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Os Discursos sobre o Currículo na Construção da Inovação em Educação 

Notas Introdutórias 

Nem sempre as relações entre os/as professores/as e o currículo têm 

sido de empatia, antes têm-se caracterizado pela obediência à hierarquia. 

Dito de outro modo, por tradição tem sido fornecido aos/às professores/as 

um currículo que sobre eles/as tem exercido um poder que, por ser 

prescrito, tiveram, muitas vezes, de cumprir sem questionar. Embora, de 

alguma forma, o tenham sempre flexibilizado, no sentido de que o currículo 

vivido pelos alunos/as na sala de aula é sempre portador das marcas 

pessoais dos/as professores/as, as transformações da sociedade actual e o 

público em presença nas escolas exigem que se vá mais longe e que, para 

além das decisões sobre os processos de ensino-aprendizagem e sobre os 

processos de formação exigem que se tome decisões sobre a adequação 

desse currículo aos contextos escolares e aos jovens que neles existem. 

O conceito de currículo tem sofrido uma evolução, sem precedentes, 

nos últimos anos, e que por vezes tem conduzido a uma certa confusão e 

até a um uso indevido. Isto significa que o conceito de currículo pode 

relacionar-se com diversos âmbitos escolares, para uns, e significar tão 

pouco como um programa ou um plano curricular, para outros. É sobre esta 

coexistência de conceitos que nos vamos debruçar depois de neste 

segundo capítulo, abordarmos a problemática da função social da escola e 

de enquadrarmos conceptualmente a problemática da mudança da função 

social da escola na forma como ela se espelha nas representações que o/a 

professor/a estabelece sobre o currículo. 

Procuraremos, ainda, explicitar o conceito de currículo, por nós 

defendido, enquadrando-o na problemática da função social da escola e, 

mesmo tempo, analisar de que forma a teorização sobre o currículo tem 

evoluído e que tipo de desafios se colocam aos/às professores/as face a 

uma sociedade transformada aos níveis económico, social e cultural e face 

a um público escolar cada vez mais diversificado. 
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1. Olhares sobre a função social da escola 

O discurso actual da mudança em educação, tendo por base o 

incumprimento das promessas de democratização e de progresso 

veiculadas pelas expectativas depositadas no sistema educativo, situa-se 

mais no que não está bem, porventura mais do que no que está bem, mas 

precisa de melhorar. Este discurso dos males educacionais não é, no 

entanto, uma condição recente: Cortella (1999) numa obra sobre a escola e 

o conhecimento, apresenta-nos um texto de Coménius do séc. XVII, em que 

o autor lamentava a "desordem escolar" da altura. 

Daí que possamos concluir que é sempre necessário efectuar 

avaliações sobre os sistemas educativos, no sentido de se evoluir e 

acompanhar as mudanças sociais, económicas e culturais, no entanto, essa 

avaliação tem de ser feita sobre o que se está a fazer, o que está bem e o 

que se pode fazer para melhorar. Essa avaliação deverá, todavia, começar 

por uma postura individual por parte do/a docente, questionando-se o 

sentido global das suas práticas, ou seja, acrescentando determinantes 

sociais à sua profissão. A resposta poderá estar "na dependência da 

compreensão política que tivermos da finalidade do nosso trabalho 

pedagógico, isto é, da concepção sobre a relação entre Sociedade e Escola 

que adoptarmos" (Cortella, 1999: 130). 

Existia inicialmente, e ainda persiste, segundo este autor, uma 

concepção muito comum, reveladora de um certo optimismo ingénuo, em 

que a Escola adquiria um certo carácter de "missão salvífica", e o educador, 

portador de uma 'vocação', na sua missão de educar crianças/jovens, tinha 

uma tarefa "quase religiosa". Na sua relação com a sociedade, a educação 

seria a alavanca do desenvolvimento e do progresso, daí derivando uma 

concepção optimista, mas simultaneamente ingénua, dada a atribuição à 

escola de uma capacidade de acabar com a pobreza e a miséria. Aliada a 

esta dimensão estaria uma outra, da compreensão da escola como supra 

social que, não estando determinada por nenhuma classe específica, 

exerceria uma actividade neutra. Esta posição, de acordo com o autor, 

predominou até meados dos anos 70 {ibidem: 131-133). 

Numa fase posterior, identificada, pelo mesmo autor, como a de um 

pessimismo ingénuo, a educação teria como tarefa primordial servir o 
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Poder, e de acordo com essa função seria considerada como um 

instrumento de dominação. A escola na sua relação com a sociedade, uma 

sociedade marcada pela desigualdade, é entendida como um aparelho 

ideológico do Estado, destinado a perpetuar o sistema" (Althusser, 1972), e 

é nesse sentido que exerce a função de reprodutora das desigualdades 

sociais existentes. 

No início dos anos 80, surge uma outra concepção, o optimismo 

crítico, que procura apontar a natureza contraditória das instituições sociais 

e a possibilidade de mudanças no sistema educativo. Nessa concepção, a 

educação tem uma dupla função: conservadora, no sentido de que pode 

servir para reproduzir as injustiças, e, ao mesmo tempo, inovadora pois 

pode funcionar como instrumento inovador. Silva (1998: 8) considera que foi 

o importante papel analista da sociologia crítica que permitiu denunciar que 

os proclamados efeitos niveladores, democráticos, de educação liberal e 

capitalista não nivelavam as desigualdades, mas, na realidade, contribuíam 

para reproduzi-las. Os estudos educacionais mais recentes acrescentam 

uma componente crítica à educação capaz de alterar e promover espaços 

de autonomia, sendo que a tendência é para se exigir um alargamento 

dessas margens de liberdade dos professores e das escolas, 

evidentemente conformadas por parâmetros nacionais preservadores dos 

princípios democráticos e igualitários que presidem na nossa sociedade. 

De facto, a escola mesmo num contexto fortemente centralizador tem 

arranjado mecanismos de superação e, consequentemente, de produção de 

regras e decisões alternativas. Autonomia relativa é um conceito utilizado 

por diversos autores, dos quais salientamos Stoer e Cortesão (1988), para 

expressar essas margens de liberdade dos/as professores/as. Autonomia 

relativa é assim entendida como um espaço em que estes/as 

autonomamente (re)inventam. 
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2. Para uma consolidação da escola democrática 

A escola tradicional encarada como uma instituição social, tem sido 

um reflexo da ordem hierárquica da sociedade e surgiu como um 

instrumento de socialização para inculcar o acatamento dessa mesma 

ordem (Llorente, 2000: 80). Daí que tenha, desde sempre, privilegiado 

condutas ligadas à aceitação da disciplina, nomeadamente à estima da 

obediência a uma autoridade protagonizada na pessoa do professor: 
"Embuía-se o aluno por meio da sua vivência - largos anos, 
muitas horas - a distinguir graus de hierarquia e a estimar a 
obediência aos usos e mandatos como um valor cuja 
transgressão é mais grave que o mesmíssimo dever de 
aprender" {Llorente, 2000: 80). 

Se acrescentarmos o apelo à laboriosidade, teríamos o modelo de 

aluno perfeito, pontual, que está atento, não se distraí e cumpre os deveres. 

A proposta de uma escola democrática construiu-se por oposição a este 

modelo, propondo a conjugação da autoridade do professor com o direito à 

liberdade individual e colectiva dos alunos, na crença de que só a vivência e 

o exercício dessa democracia permite o seu entendimento. Esta autoridade 

do professor vivida como "prima entre pares" é baseada na convicção de 

que, um dos elementos fundamentais da democracia escolar é a 

participação dos alunos/as. Participação que se deseja extensiva a todos os 

envolvidos no processo educativo, no qual incluímos principalmente os 

pais/mães e auxiliares da acção educativa, pois só assim se confere "aos 

membros da comunidade escolar o direito de ser coo/participantes na 

ordenação do seu trabalho (ibidem: 81). O projecto da construção de uma 

escola democrática é, de facto, impossível de concretizar sem a 

participação dos actores mais directamente intervenientes, mas necessita 

da participação de outros sectores, salvaguardando processos de tomada 

de decisões ao nível local que sirvam interesses privados e minoritários, ao 

invés de servir os fins democráticos, na medida em que "o bem comum é 

uma característica fundamental da democracia" (Apple e Beane, 2000: 34). 

Para estes últimos autores, Apple e Beane (ibidem: 31), as escolas 

democráticas são "o resultado de tentativas explícitas de os educadores 

colocarem em prática os consensos e as oportunidades que darão vida à 
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democracia", consensos esses que, segundo estes autores, passam por 

duas grandes linhas orientadoras, a criação de estruturas e processos 

democráticos e a construção de um currículo que faculte experiências 

democráticas aos/às jovens, ou seja, relativamente à primeira orientação, 

todos os que se encontram envolvidos numa escola democrática têm o 

direito e o dever de participar no processo de tomada de decisões, desde os 

âmbitos mais gerais relativos às questões administrativas e à concepção 

das políticas até ao espaço de sala de aula. Relativamente a esta 

participação que envolve a planificação curricular, é desejável que seja 

verdadeiramente participada e não uma mera "engenharia de 

consentimento, em relação a decisões predeterminadas" (Apple e Beane, 

2000: 32), que, em muitos casos, tem contribuído para a criação da ilusão 

da democracia. A este respeito, outros autores se pronunciaram, 

nomeadamente na obra de Paulo Freire31 (1996), a escola pública é 

assumida como um espaço de educação crítica, de participação e de 

cidadania democráticas: 
"a criação da escola democrática não é viável sem a prática 
de uma pedagogia indagativa, da pergunta (...) sem 
liberdade e autoridade,, docentes democráticas, apoiadas 
na competência profissional dos professores; sem poder de 
decidir, pois só decidindo se aprende a decidir e só pela 
decisão se alcança a autonomia" (Lima, 2000: 40). 

A segunda linha orientadora, que diz respeito aos consensos e 

oportunidades, traduz-se na construção de um currículo que faculte 

experiências democráticas aos jovens (ibidem: 31). Se, a primeira 

orientação questionava o papel dos educadores e estimulava o exercício de 

resistência à despolitização da profissão, na defesa de uma escola pública 

comprometida com os valores de democracia e da cidadania, da igualdade 

e da justiça (Lima, 2000: 18), nesta segunda questão, a centralidade reside 

no aspecto fundamental de quais são as funções que se acometem à 

escola, do auto questionamento que deve fazer acerca do entendimento 

que faz do currículo, do tipo de conhecimento que pretende transmitir e dos 

modos que disponibiliza para o apreender. 

Citado por Lima (2000: 40). 
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A escola pública, tendo na sua origem preocupações igualitárias, por 

oposição a uma escola elitista e descriminadora, deve ter sempre presente 

essas preocupações, inclusive no modelo de relações humanas privilegiado 

dentro da comunidade escolar. Para concretizar esse desejo, deve redobrar 

a atenção dada ao explícito, visível no desenvolvimento curricular, e ao 

implícito, presente no currículo oculto. 

2.1. A escola democrática face à mudança 

Afirmações como a de Gimeno Sacristán (2000: 10)32, de que "há na 

realidade instituições ou bens que no presente quotidiano aparentam ser 

factos dados para quem vive com eles, como se fossem ou pertencessem 

ao reino do necessário e não do contingente ou provisório; como se sempre 

tivessem existido e necessariamente fossem continuando a fazê-lo" não 

devem servir para pôr em questão o papel fundamental que a escola tem e 

vai continuar a ter, mas para que, mais do que considerá-lo um facto 

inquestionável, tenhamos sempre que lutar pela sua consolidação, no 

sentido de não se abdicar dos "fins de integração e coesão social que a 

permitam ser esteio básico na formação de uma cidadania democrática" 

(Llorente, 2000: 103), e de lutar pela melhoria de alguns eixos que a 

fundamentam (ser gratuita, laica, científica e compreensiva). É necessário 

reavaliar os pressupostos em que a escola emergiu, no sentido de 

transformá-la e adaptá-la neste novo paradigma emergente. 

Félix-Ângulo (1992b: 122) afirma que, desde Tyler (1949), se 

reconhece que as fontes dos fins educativos, fins para que serve a escola, 

são fundamentalmente três: i) servir a sociedade e as suas necessidades; 

ii) transmitir o conhecimento cultural disponível; iii) formar o aluno, 

favorecendo a sua aprendizagem e evolução social, cognitiva e afectiva. No 

entanto, um acordo sobre estas três dimensões esteve sempre distante de 

ser alcançado. Os fins educativos são e sempre serão discutíveis, daí a 

importância de serem clarificados quer ao nível das macro-estruturas, quer 

ao nível das micro-estruturas. Essa explicitação pode permitir definir o 

Esta afirmação é feita na introdução do livro de Llorente, L. Gómez (2000), citado na 
bibliografia. 
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marco ideológico e teórico que enforma as nossas opções e que conforma 

qualquer das nossas acções. Permite-nos, por outro lado, responder a um 

dos critérios, que Zabalza (1994: 35) considera importante em qualquer 

desenvolvimento curricular, e que é a publicidade, ou seja, "a necessidade 

de tornar explícitos, comunicáveis e submetidos à discussão os postulados 

utilizados como meio de referência da proposta curricular". 

A análise que cada um/a, professor/a, faz da função da escola, tem 

repercussões na legitimação da sua acção educativa e serve, ao mesmo 

tempo, como guia clarificador e de atribuição de sentido às finalidades 

dessas acções, concretizadas no desenvolvimento curricular. 
"Qualquer decisão acerca dos conteúdos, formas de 
organização da aula, actividades, sistemas de avaliação, 
etc. não é outra coisa senão uma tomada de posição acerca 
do que é importante, como e porquê se hierarquizam ao 
diferentes propósitos educativos de que a escola está social 
e culturalmente encarregada" (ibidem: 35). 

No seguimento desta análise apoiada em Zabalza, consideramos a 

escola básica como um dos agentes sociais em que os indivíduos se 

formam, se interrelacionam com a sociedade e com a cultura e, que ao 

mesmo tempo, adquirem conhecimento. É na relação entre estes três eixos 

(pessoal, instrutivo e social) que se cumpre a função da escola (ibidem:37). 

E é neste quadro que se evidenciam alguns critérios, como o Pluralismo, a 

Continuidade, a Alfabetização Cultural e a Abertura necessários para o 

desenvolvimento curricular democrático e enquadrado nas características 

gerais de uma nova Escola Básica33: 

Clarificando estes critérios, poderemos dizer que: 

• O Pluralismo refere-se a um dos pilares básicos da relação 

entre educação e democracia. A escola básica tem de 

assentar em discursos e práticas pluralistas, onde a 

diversidade seja factor de enriquecimento pessoal, num 

esforço de conhecimento mútuo, de aceitação e colaboração. 

Uma defesa do pluralismo implica "uma socialização 

33 Aqui o novo é utilizado num sentido figurado, da escola que se deseja ver renovada, 
embora o autor considere (no tempo em que o livro foi escrito, 1989) que os Programas 
Renovados tivessem ainda poucos anos de existência. No nosso caso é utilizado, também, 
no sentido da escola nova que se pretende no caso desta Reorganização Curricular. 
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anti/autoritária, participativa e democrática" (ibidem: 38); a 

Escola Básica tem, por outro lado, de ser capaz de gerar 

formas de socialização diferentes daquelas que "concebem o 

poder como uma escolha dentro do par consentimento -

coerção, derivando-a, no primeiro caso, da confiança das 

instituições percebidas como legítimas e, no segundo caso, na 

imposição de um código particularista e desigual (Gomes, 

1999: 161); 

A Continuidade, ou articulação entre ciclos, entende-se no 

sentido de que é necessário potenciar o desenvolvimento de 

cada um, no processo de ensino/aprendizagem, numa 

perspectiva de um processo de formação contínuo; 

A Integração refere-se à necessidade de se responder ao 

desenvolvimento pleno do indivíduo, nas suas dimensões 

física, psicomotora, e afectiva, integrando componentes 

sociais, motoras, emotivas e intelectuais no processo de 

ensino/aprendizagem. Ou seja, retirar o domínio 

tradicionalmente absoluto do cognitivo na actividade educativa, 

e atender àqueles três eixos referidos anteriormente: pessoal, 

instrutivo e formativo. Acrescentamos-lhe a necessidade de 

integração dos conteúdos quer horizontal (ao longo de um 

mesmo ano de escolaridade), quer vertical (ao longo dos 

ciclos); 

A Alfabetização cultural34 que, em qualquer sociedade que se 

pretenda igualitária exerce o importante papel de garantir a 

todos/as os/as cidadãos/ãs, sem qualquer condição, o direito 

de beneficiar de uma educação, que lhe assegure um 

desenvolvimento pessoal e social que favoreça uma 

integração plena na vida social.. Esta transmissão35 

desenvolve-se através de três linguagens: a do corpo, a do 

ambiente e as primeiras etapas do simbólico; 

34 A alfabetização tem sido profundamente debatida, entre outros por Leite (1997) e 
Cortesão e Stoer (1999). 
35 Zabalza refere-se a este processo como o de alfabetização cultural (1994: 41). 
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• A Abertura quer à família, quer à comunidade em geral, no 

sentido de se abrirem fronteiras que permitam uma interacção 

comprometida no processo de formação do indivíduo 

simultaneamente criança/jovem, aluno, filho/a, membro da 

comunidade. Este intercâmbio dinâmico entre a escola, a 

família permite uma integração efectiva das diversas 

dimensões humanas num processo de formação integrado. "A 

escola, enquanto agente formativo e cultural dentro de um 

contexto, é sempre uma unidade social inquieta, divergente, 

dinamizadora desse contexto, crítica (claro que, para tal, 

deveria ser, em primeiro lugar, autocrítica)" (Zabalza, 1994: 

42). 
Estes são, efectivamente, critérios que consideramos fundamentais 

para os alicerces de uma escola básica comprometida com os valores que 

formula nos seus princípios, expressos na Lei de Bases do Sistema 

Educativo, e que deve alcançar nas suas práticas curriculares. E nesta 

construção, o currículo constitui um dos elementos centrais em torno dos 

quais giram os debates acerca da escola e do seu significado social, e 

constitui-se como o núcleo que corporifica o conjunto de todas as 

experiências cognitivas e afectivas proporcionadas às/aos estudantes no 

processo escolar (Tadeu da Silva, 1998)36. Por se tratar de um assunto tão 

vasto e sujeito a diversas interpretações e enfoques, como o referimos na 

introdução, procuraremos delimitar, no ponto seguinte, a nossa postura face 

ao campo curricular. 

3. Currículo, escola e sociedade: que relações? 

Nesta abordagem do currículo, partimos da condição fundamental de 

que existe uma relação dialéctica entre a escola e a sociedade (Cortesão, 

1982) e de que o currículo não é apenas um conceito abstracto mas, 

Citado por McLaren (1998). 
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fundamentalmente, uma construção referente às experiências das pessoas 

em consequência da sua existência: 

"o currículo não é um conceito, mas sim uma construção 
cultural. Quer dizer, não se trata de um conceito abstracto que 
tenha alguma existência aparte e antecedente à experiência 
humana. É, em troca, uma forma de organizar um conjunto de 
práticas educativas humanas" (Grundy, 1991:19-20). 

A escola, em qualquer modelo de educação, adopta uma postura e 

uma orientação selectiva perante a cultura e que é visível, implícita ou 

explicitamente, no currículo que desenvolve. Ou seja, esse currículo, 

necessariamente, "reflecte o conflito entre interesses de uma sociedade e 

os valores dominantes que regem os processos educativos" (Gimeno 

Sacristán, 1988:18). Temos consciência de que, se o conhecimento é 

sempre relativo à história e à sociedade, nunca poderemos partir do 

princípio da sua neutralidade, impregnado que está da história dessa 

sociedade. Assumindo, por outro lado, a sua dimensão política, ou seja, a 

sua produção a partir de um interesse dominante, é-nos fácil admitir o seu 

comprometimento com o poder. Acontece que, muitas escolas, limitam o 

conjunto de conhecimentos transmitidos ao que poderíamos chamar de 

currículo oficial (Apple, 1993)37, produzido ou determinado pela cultura 

dominante, "oriundo de uma fonte imutável e infalível" e que, nesse caso, 

estamos a fornecer aos/às alunos/as apenas uma visão parcial. Pelo 

contrário, um currículo democrático, realça o direito a um conjunto alargado 

de informações, quer o direito de se discordar, permitindo aos jovens 

exercer a sua função de "leitores críticos da sociedade" (Apple e Beane 

2000: 38). 

Reconhecendo ao conhecimento um carácter, muitas das vezes, não 

explícito, no sentido de que é "fruto da convenção, isto é, de acordos 

circunstanciais que não necessariamente representam a única possibilidade 

de interpretação da realidade" (Cortella, 1999: 104) necessita, como tal, de 

ser (re)interpretado. Este último autor evidencia algumas preocupações, 

também por nós partilhadas, quanto ao modo como se relaciona este 

conhecimento com a aprendizagem das/dos estudantes, nomeadamente, 

Citado por Apple e Beane (2000: 38). 
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preocupações relativas ao afastamento dos conteúdos programáticos dos 

interesses desses jovens, o que no entender de Cortella provoca o seu 

desprendimento. Para um conhecimento poder ser apreendido ou recriado é 

necessário que "parta das preocupações que as pessoas detêm" (ibidem: 

115-116) e que envolva oportunidades concretas de exploração de 

questões, problemas ou eventos que emergem no decurso da nossa vida 

colectiva. 

É necessário contextualizar o conhecimento científico, tornando-o 

mais comum e acessível, e não fruto apenas de mentes iluminadas que 

chegam ao conhecimento sem erro. Simultaneamente, os interesses dos/as 

jovens devem ser condição da aprendizagem desde que não se ultrapasse 

a "desconcentração improdutiva". Este discurso não significa que se fale só 

dos interesses dos alunos, "de coisas prazerosas, mas falar 

prazerosamente sobre as coisas", coisas que os/as alunos/as percepcionem 

como tendo sentido e uma certa aplicabilidade, (Cortella, 1999: 124-125), 

sem que, evidentemente se fique retido neles. 
"Em outras palavras, nós, educadores, precisamos ter o 
universo vivencial discente como princípio (ponto de 
partida), de maneira a atingir a meta (ponto de chegada) do 
processo pedagógico; afinal de contas, a prática 
educacional tem como objectivo central fazer avançar a 
capacidade de compreender e intervir na realidade para 
além do estágio presente, gerando autonomia e 
humanização" (ibidem: 125). 

Daí que a Sociologia da Educação se tenha preocupado e chamado 

a atenção para a análise das funções de selecção e organização social da 

escola no desenvolvimento do currículo. A posse do conhecimento escolar e 

a legitimação da sua posse é condição base para a integração nos 

processos sociais, económicos e culturais de uma sociedade (Gimeno 

Sacristán, 1988:21). 

Uma concepção processual como esta, de um currículo que se 

constrói, leva-nos a encarar o seu significado e concretização como o 

resultado de diversas operações, nomeadamente "o enquadramento político 

e administrativo, partilha de decisões, planificação e desenho, tradução em 

materiais, manuseamento por parte dos professores, tarefas de 

aprendizagem que realizam os alunos, etc." (ibidem: 23). O significado 
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fundamental do currículo surge dos próprios contextos em que se insere: 

um contexto meso decorrente da conjuntura mundial; um contexto macro, 

decorrente da conjunção sociocultural económica e política da sociedade e 

da qual são decorrentes as políticas educativas definidas e um contexto 

micro, caracterizado pelas relações escolares onde o currículo vai ser 

desenvolvido: contexto político (decorrente das relações de poder e 

autoridade na sala de aula), contexto histórico da instituição (memória), 

contexto de aula, contexto pessoal e social (experiências que cada um 

aporta) (ibidem: 25). 

Contudo, o currículo entendido como uma construção social não 

existe como elemento objectivo, desligado de práticas, mas surge como um 

produto das interacções desenvolvidas. É nessa perspectiva que Grundy 

(1991) defende que: 
"Para compreender o significado de qualquer conjunto de 

práticas curriculares, têm de considerar-se tanto como 
elementos que surgem a partir de um conjunto de 
circunstâncias históricas, como na qualidade de reflexo de um 
determinado meio social" (ibidem: 21). 

O currículo, como campo de estudos, emergiu nos EUA, numa 

vertente mais académica, ligado a processos como a formação de um corpo 

de especialistas, a criação de disciplinas, a estruturação de departamentos 

universitários, e a constituição de sectores especializados sobre currículo na 

burocracia do sistema educacional (Tadeu da Silva, 2000). Surgiu, ainda, 

associado a preocupações de organização e de método, da administração 

do sistema escolar. Desde então, houve uma transformação radical neste 

conceito de currículo, para a qual contribuiu de uma forma decisiva o facto 

de se ter desenvolvido um campo de estudos na área da teoria curricular. 
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4. As Teorias Curriculares nas suas relações com a inovação 

Para Gimeno Sacristán (1988), essa teorização curricular foi a 

consequência da separação entre a prática do currículo e os esquemas de 

representação do mesmo, no sentido de que sugerindo a prática, reflectindo 

os problemas, esse esforço teórico desenvolve-se num contexto próprio. 

Por esta razão, esta concepção não corresponde a uma separação entre a 

prática e a teoria mas antes a uma aproximação, em que investigadores e 

professores/as trabalham colaborativamente, reflectindo sobre os problemas 

concretos e sobres as possibilidades de melhorar a 'praxis': 
"A teoria curricular e o estudo do currículo estão 
estreitamente interligados, uma vez que os estudos 
curriculares se alimentam de teoria, mas também - talvez o 
mais importante- porque os paradigmas teóricos orientam as 
tendências e aspirações do estudo sobre o currículo" 
(Goodson, 1995:47). 

As teorias sobre o currículo são-nos úteis, na medida em que se 

convertem em "referenciais ordenadores das concepções" (ibidem: 38) 

sobre a realidade que abarcam e, passam a ser formas de abordar os 

problemas práticos de educação. 
"qualquer teoria sobre o currículo tem que estar 
directamente ligada à prática curricular, apresentando 
propostas não só de as formalizar, explicar e interpretar, 
como também de resolver os problemas existentes" 
(Pacheco, 1996: 32). 

Estas teorias têm, simultaneamente, de responder à opção das 

concepções e às condicionantes das práticas educativas curriculares e, 

nesse sentido, desempenham várias funções, na medida em que se 

convertem em "modelos que seleccionam temas e perspectivas, influenciam 

o formato que adopta o currículo que vai ser interpretado e valorizado pelos 

docentes, adquirindo um valor formativo profissional, determinando o 

sentido da profissionalidade e oferecendo uma 'cobertura' de racionalidade 

às práticas escolares. Convertem-se, assim, em mediadoras entre o 

pensamento e a acção em educação" (Ruiz Ruíz, 1996: 63). 
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Por seu lado, Kliebard38 (1983) assinala que qualquer teoria deve 

cumprir dois requisitos: 

• ter claro o território, ou campo, que estuda; 

• determinar qual o tipo de proposições que a formam. 

Relativamente ao primeiro requisito, o campo da teoria curricular, 

Kliebard defende que este deve responder a quatro questões básicas: 

• o que devemos ensinar? - e isso requer uma justificação, ou 

explicação racional da opção; 

• o que se deve ensinar e a quem? - é fundamentalmente um 

problema da distribuição do conhecimento; 

• quais seriam os efeitos de estudar prolongadamente um dado 

conhecimento? - ou seja, a nossa forma de pensar é alterada 

pela forma como encaramos o estudo, ou pela forma como se 

ensina algo; 

• e, como se inter/relacionam as distintas componentes do 

currículo? 

Obviamente, a explicitação destas questões é fundamental para que 

se façam opções teóricas e se enunciem as proposições referidas pelo 

segundo requisito, das quais estão dependentes a tomada de decisões e a 

acção desejadas. Mas, fundamentalmente, uma teoria curricular, num 

período de construção, terá de se perguntar, como sustentaram Beyer e 

Apple39 (1988), "se pretende responder a exigências de prática formativa, e 

em que medida contribui para desenvolver o pensamento educativo desde a 

análise da realidade". E de responder, entre outras, a diversas questões 

como: que tipo de, e que distribuição do conhecimento (política); que 

relação tem o conhecimento com os diversos grupos de poder (económica); 

que valorização e juízo tem para os implicados e a sociedade o currículo 

proposto (ética); desde que experiências partimos para o currículo actual 

(sócio-histórica). Todas estas questões estão, por sua vez, subordinadas a 

interesses humanos. As opções realizadas conformam as diversas 

Citado por Garcia (1994: 154). 
Citados por Ruiz Ruíz (1996: 63). 
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perspectivas e sistematizam várias concepções de currículo, no sentido de 

que nos permitem um parcial entendimento da sua complexidade, ao 

mesmo tempo que proporcionam formas de orientação, de decisão e, na 

melhor das hipóteses, de integração. 

Considerando o vasto leque de sistematizações existentes neste 

campo do currículo, tivemos de fazer as nossas próprias opções, adoptando 

uma sistematização, decorrente da leitura de diversos autores (Leite, 1997; 

Garcia, 1994; Tadeu da Silva, 2000), e que colige as teorias em Técnicas, 

Práticas, Críticas e Pós-Críticas. Por outro lado, tratando-se este capítulo de 

avaliar os discursos sobre o currículo na construção da inovação, optámos 

por fazê-lo à luz da forma como as diversas teorias contemplam (ou não) a 

inovação. 

4.1. Teorias Técnicas - e o seu discurso desligado da inovação 

O discurso curricular técnico desenvolveu-se por oposição a 

perspectivas que valorizavam um saber académico, apresentado sob a 

forma de disciplinas ou áreas disciplinares, na lógica de um conhecimento 

único e fundamental. Nessa lógica, o currículo é constituído, na sua 

essência, por uma listagem de conteúdos, sendo considerado um 

instrumento de transmissão, aquisição e preservação do saber e da cultura 

existente, e é à escola que compete preservar e transmitir essa herança 

cultural. Ao mesmo tempo, cabe à escola "definir as necessidades da 

experiência humana e estruturar o ensino para que as crianças e os jovens 

adquiram conhecimentos dentro desses domínios que os habilitem a 

desempenhar o seu papel no futuro numa lógica de reprodução e de 

aprendizagem de submissão" (Leite, 1997: 30). 

Este discurso académico, que prevaleceu numa época anterior ao 

séc. XX, começou a ser posto em causa numa altura em que a 

modernização industrial, económica e social deu lugar a debates e 

concepções que exigiam mudanças ao nível da educação escolar, 

contestando um currículo abstracto, que não correspondia às exigências de 

uma vida moderna ligada às competências necessárias ao trabalho. 
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"Nesta postura tecnicista, o currículo é prescritivo da 
instrução e regulador dos objectivos a atingir, objectivos 
esses que constituem ponto de partida determinante dos 
processos e dos fins a alcançar" (Leite, 1997: 32). 

Surgiram, então, os primeiros estudos sistemáticos sobre o currículo, 

em obras como a de Bobbit The Curriculum (1918), e a de Tyler com How to 

make a curriculum (1924). A obra de Bobbit causou impacto no movimento 

educacional da altura, facto a que não é estranho o período de 

industrialização que se vivia e que transformou as relações económicas, 

sociais e culturais na sociedade. Bobbit no seu livro propunha que a escola 

se formasse à semelhança de qualquer empresa, numa linha do modelo e 

organização propostos por Taylor, em que as finalidades últimas da 

educação seriam objectivadas pela vida ocupacional adulta. 

Este período é também caracterizado por algumas correntes 

contraditórias pelo facto de coexistirem, por um lado, orientações na linha 

de um desenvolvimento social e, por outro, orientações tecnocráticas que 

faziam a apologia do adestramento uniformizante (Leite, 1997). Exemplo 

disso é a coexistência de obras tão opostas como as obras de Dewey e as 

de Bobbit e Tyler. A obra de Dewey, The Absolute Curriculum (1900), The 

Curriculum in Elementary Education (1901) e The Child and the Curriculum 

(1902), defende uma corrente mais progressista e evidencia preocupações 

com os interesses e as experiências das crianças e dos jovens. Numa 

orientação oposta, Tyler (1949) publicou o livro, Basic Principles of the 

Curriculum, onde consolida o modelo de currículo sugerido por Bobbit, 

propondo uma organização e desenvolvimento do currículo que 

respondesse a quatro questões básicas: 

- Para quê? - que objectivos educacionais deve a escola procurar 

atingir; 

- O quê? - que experiências podem possibilitar esses propósitos; 

- Como? - de que forma organizar essas experiências educacionais; 

- Avaliação - Como ter a certeza de que esses objectivos foram 

alcançados? 

Estas questões correspondem à divisão tradicional da actividade 

educacional: Currículo (para quê), Ensino e Instrução (o quê, como) e 

Avaliação. 
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Apesar de considerarmos este discurso desligado da inovação, no 

sentido de que a mudança obedece aos mesmos modelos tecnológicos que 

a aprendizagem, parece-nos importante valorizar a atenção dada aos 

processos da aprendizagem, ainda que, condicionados pelos objectivos. 

Mais importante do que o ensino, passou a ser a procura dos melhores 

métodos, das melhores estratégias e técnicas, que melhorassem a 

aprendizagem dos alunos. Por outro lado, tornou-se de extrema 

importância, a clarificação desses objectivos, pois considerava-se 

linearmente que, se fosse bem explicito o que se pretendia que os/as 

alunos/as aprendessem, seria mais fácil para esses/as alunos/as 

trabalharem no sentido desse desempenho. Para Bobitt e Tyler a tarefa 

principal era determinar os objectivos e o seu cumprimento, confiando 

nessa racionalidade a melhoria da escola e, por inerência a da sociedade. 

Segundo Garcia (1994: 157), a proposta de Tyler sobressai pela 

importância dada em "organizar as experiências educativas, a necessidade 

de clarificar a filosofia da escola e a psicologia da aprendizagem como 

fontes para definir os objectivos". 

No quadro I, procedemos à sintetização das principais características 

identificadas nestas teorias técnicas quanto à concepção de currículo, 

quanto aos elementos constituintes desse currículo que mais se salientam, 

ao papel atribuído ao professor e à lógica que subjaz aos processos de 

mudança: 

Quadro I - Especificidades curriculares nas teorias técnicas 

Concepção de 
currículo 

privilegiada 

Considerado como um processo técnico, realizado para obter, 
por parte do aluno, uns resultados preestabelecidos; 
Definição rigorosa do produto a obter (objectivos), e das 
acções para consegui-lo; 
Resulta numa série de etapas, estruturadas tecnicamente 
para obter os resultados de aprendizagem pretendidos. 

Elementos do 
Currículo 

Hipervalorização dos objectivos e a sua estruturação em 
diversos níveis e graus de complexidade; 
As actividades são extremamente programadas; 
Os conteúdos são minimizados em relação aos objectivos; 
A avaliação é realizada através de provas objectivas, 
sobrevalorizando-se os resultados.; 
Os critérios de avaliação são definidos em função dos 
objectivos. 

Papel do Professor Considerado um técnico, um executor de programas 
concebidos por outros, os especialistas. 

Lógica da mudança A mudança é processada segundo modelos tecnológicos, 
planeada por especialistas, implementada pelos professores, 
segundo uma lógica 'top-down'. 

Baseado em Ruiz Ruíz (1996: 76-77) 
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4.2. As Teorias Práticas na génese da crítica às teorias técnicas 

Um pouco por antítese a este discurso técnico, afirmaram-se diversos 

autores, desafiando os princípios em que assentavam essas concepções, 

reclamando uma nova abordagem do pensamento científico, uma nova 

visão da relação entre os actores em educação e, paralela ou 

consequentemente, uma nova organização escolar baseada em princípios 

mais democráticos. 

Distinguimos nestas teorias práticas duas correntes distintas, em que 

uma assume uma crítica mais velada, pondo em questão a 'teoria', apenas 

no sentido de lhe tentar retirar o domínio absoluto nas ciências, e uma 

corrente mais radical que assume de forma mais evidente uma ruptura com 

os discursos técnicos: o discurso em torno da prática associada à teoria, a 

praxis. Ambas as correntes se fundamentam no ressurgir de um 

pensamento crítico em educação, associado a paradigmas mais 

comprometidos com a emancipação do/a professor/a, por um lado, e a uma 

maior consciencialização sobre o seu papel decisivo no desenvolvimento 

curricular, por outro. É de acordo com estas concepções que Gimeno 

Sacristán (1988: 56) refere que: 
"A preocupação pela prática curricular é fruto dos 
contributos críticas sobre educação, a análise do currículo 
como objecto social e da prática gerada em torno do 
mesmo" 

Na primeira corrente salientamos um certo declínio do paradigma 

positivista e o enfraquecimento de concepções mais psicologizantes da 

teoria e da prática escolar. Este pensamento crítico direcciona-se, 

essencialmente contra a teoria, não a favor da sua reformulação, mas ao 

contrário, questionando o seu papel. Se a teoria se refere tão pouco à 

realidade prática, seria preferível "agir sem teoria ou, pelo menos, deixar a 

teorização para mais tarde" (Grundy, 1991: 56). 

Autores como Schwab (1974) e Stenhouse (1972) situam-se nesta 

perspectiva, mas é, principalmente, o primeiro autor quem tece uma série 

de críticas às teorias técnicas, propondo uma nova visão e defendendo uma 

linguagem prática na conceptualização do currículo. Stenhouse, por seu 

lado, propõe para o professor, um papel protagonista nas propostas 

curriculares (Pacheco; 1996: 38), considerando o acto curricular como um 
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acto essencialmente prático, ou seja, um "acto de interpretação e 

construção de significado", interpretação e significados, que derivam da 

participação de alunos e professores na relação educativa". A arte da 

prática é a arte da deliberação, consistindo esta num tipo de decisão, 

tomada em circunstâncias especificas, com a intenção de resolver 

problemas contextualizados (Garcia, 1994: 158). 

Quanto a Schwab (1974: 197), declarava num artigo publicado que "o 

campo curricular está moribundo, (...) alcançou esta desdita situação por 

uma inveterada, não questionada e errónea confiança na teoria", 

defendendo uma nova incidência dos estudos curriculares sobre as acções 

e reacções na sala de aula, no sentido de se procurar conhecer o que se 

está a fazer e qual o objectivo do que se está a fazer, e de se explicitarem 

as mudanças que se precisam e as que se podem conseguir. Essas 

mudanças deveriam ser institucionais, portanto em pequena escala, sem 

preocupações de generalizações, tendo como preocupação principal a de 

actuar numa situação concreta, valorizando atitudes novas e novos meios 

de comunicação com génese em práticas interdisciplinares, reunidas em 

torno de problemas do currículo (ibidem: 197-209). Defende, assim, a 

organização de equipas para tratar e compreender os problemas e tarefas 

de revisão do currículo e a entrada de especialistas na escola. O papel 

desse "especialista" externo, é de alguém que se consulta no sentido de 

obter ajuda, devendo chegar a ser um participante no processo. 

Estas posições permitiram, de acordo com Leite (1997), uma viragem 

e uma atenção a questões do domínio da reflexão e das situações 

concretas da vida escolar, por um lado, e a emergência, por outro, de novas 

crenças sobre o papel do professor e das associações de professores como 

peças fundamentais na mudança curricular. 

4.2.1. O discurso da praxis: o reencontro da teoria e da prática 

Poderá a teoria contribuir para a melhoria da prática? Em caso de 

resposta afirmativa, de que forma se deve exercer essa contribuição? 

Teriam sido questões idênticas que levaram Leite (1997: 42) a afirmar, 

numa posição face às concepções orientadoras do currículo, que "trata-se, 
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sim, de assumir uma postura que considera que as mudanças curriculares 

adequadas e positivamente significativas se estruturam a partir de relações 

fortes entre a teoria e a prática, onde a primeira deixa de ser apenas 

concebida como uma fonte prescritiva de directrizes para a segunda e esta 

(a prática) deixa de ser um mero campo de experimentação fornecedor de 

dados para a construção teórica". Com esta afirmação, a autora pretende 

salientar que a teoria tem de manifestar um certo compromisso com a 

prática, servindo de instrumento de análise e que, a prática tem de ser 

reflectida criticamente sob pena de não introduzir melhorias. É, por exemplo, 

pouco credível que um professor possa introduzir metodologias criativas que 

emancipem os alunos, se exercer uma prática controlada e mecânica. 

Os aspectos que distinguem este discurso do discurso técnico 

anteriormente caracterizado, está, quanto a nós, sintetizado nesse conceito 

novo, da praxis, que tem como elementos fundamentais a acção e a 

reflexão, e que subentende um currículo comprometido com a 

emancipação. Distingue-se, por sua vez, da concepção prática anterior 

porque implica uma transformação da consciência. 

Encontramos estes elementos, praxis e emancipação, de modo muito 

bem explícito na obra de Paulo Freire40 cujo programa de alfabetização 

incluía três princípios: que os aprendizes são participantes activos no 

processo de aprendizagem, que essa aprendizagem deve ser significativa, e 

que a aprendizagem deve estar orientada num sentido crítico. Grundy 

(1991: 146-147), por sua vez, estabelece cinco princípios fundamentais 

relativos à praxis: 

• os elementos constitutivos da praxis são a acção e a reflexão , 

no sentido de que a teoria estabelece com a prática uma 

relação reflexiva em que cada uma constrói a outra; 

• desenvolve-se num mundo real e, por isso, a educação tem de 

reflectir as aspirações das pessoas e as situações reais devem 

ser um desafio para a acção; 

• constitui uma forma de interacção, agir com, não sobre; 

Podemos referir, entre outras, a Pedagogia do Oprimido (1972). 
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• representa o "acto de construir e reconstruir de forma reflexiva 

no mundo social"; 

• supõe um processo de construir um significado às coisas, pois 

reconhece-se que o significado que se constrói socialmente, 

não é absoluto. 

Nesta perspectiva dinâmica, em que alunos e professores são 

participantes activos na construção do conhecimento, não faz sentido falar 

de ensino desligado de aprendizagem. A pedagogia emancipadora tem de 

incluir, no seu significado, o acto de ensino/aprendizagem, significado esse 

que não é referenciado como um interesse técnico, dependente da sua 

utilidade, de uma questão de negociação entre professor e alunos. 

De forma idêntica ao processo utilizado para as teorias tradicionais, 

construímos o quadro II que pretende ser sintetizador dos princípios 

defendidos pelas teorias práticas: 

Quadro II - Especific dades curriculares nas teorias práticas 

Concepção de 
currículo 

Considerado como um processo investigativo, flexível e aberto; 
Sustentado por uma praxis apoiada na reflexão, inseparável da 
prática, com implicações sócio-políticas e culturais, e guiado por 
valores; 
Centrado nos processos de ensino aprendizagem, onde o currículo 
é verdadeiramente testado e passível de reformulação.  

abertas, contextualizadas, partindo das 
dos alunos, reflexivas, construtivas e 

Elementos do 
currículo 

As actividades são 
concepções prévias 
significativas; 
Os conteúdos são questionáveis apresentando-se mais como 
problemas a resolver e como contributos para a construção do 
conhecimento e de estruturas significativas. Os objectivos são 
estabelecidos de uma forma dinâmica, de acordo com o processo 
anterior; 
Avaliação contínua, formativa deliberativa e iluminativa. Centra-se 
sobre os processos, que dificuldades surgiram, como superá-las, 
como melhorar. 

Papel do 
professor 

Profissional que investiga e planifica a praxis que desenvolve. 
Encarado como um mediador entre o currículo, ou seja, entre a 
cultura do grupo social e da cultura escolarizada. 

Lógica da mudança 

Subjacente à intenção de mudança está o desejo dos práticos em 
melhorar o currículo. A tarefa dos especialistas externos é a de ser 
um 'facilitador' da mudança, o que exige uma implicação substantiva 
para saber o que se necessita mudar e porquê (Garcia, 1994: 160). 

Baseado em Ruiz Ruíz (1996: 80-81) 
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4.3. Encontrar o fio da Inovação nas teorias críticas 

Cronologicamente, a emergência das teorias críticas educacionais 

situa-se na década de 60, um período de grande agitação política, social e 

cultural. É nessa época que surgem os primeiros livros e ensaios que 

questionam "o pensamento e a estrutura educacional tradicionais" (Tadeu 

da Silva, 2000: 26). Contrariamente às teorias tradicionais que não 

questionavam o currículo nas suas relações sociais, económicas, culturais e 

políticas, nem as formas dominantes do conhecimento, concentrando-se 

mais nas formas de organização e elaboração do currículo, as teorias 

críticas "são teorias de desconfiança, questionamento e transformação 

radical", para as quais "o importante não é desenvolver técnicas de como 

fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam 

compreender o que o currículo faz" (ibidem: 27). 

No campo das teorias educacionais41, Althusser42 foi um dos autores 

importantes ao lançar as bases para as críticas marxistas posteriores. A 

problemática da sua análise, segundo Tadeu da Silva (2000), centra-se na 

manutenção da ideologia capitalista pelos aparelhos ideológicos e 

repressivos do Estado, sendo que os mass media, a família e a religião e a 

escola são para o autor os aparelhos ideológicos. A escola, na análise deste 

autor, actua ideologicamente por meio do currículo, na reprodução das 

componentes capitalistas da sociedade e na não contestação do status quo. 

Evidencia, por outro lado, relações de poder tais como de dominação e 

submissão, estabelecidas entre a classe dominante e dominada e de 

mecanismos de selecção, e que funcionam como factor de abandono 

escolar, por parte das crianças da classe dominada, antes de aprender os 

"hábitos e habilidades próprios da classe dominante" (ibidem: 29). 

Bowles e Gintis43(1976) introduzem o "conceito de correspondência 

para estabelecer a natureza da conexão entre escola e produção" (ibidem: 

30). Ao invés de Althusser, que centrava a sua análise nos conteúdos 

Na nossa análise das teorias curriculares, consideramos importante, como introdução, 
abordar as teorias educacionais críticas que tiveram, sem dúvida, um forte papel na 
emergência e consolidação das teorias curriculares críticas. Socorremo-nos de diversas 
leituras de autores como da Silva (2000); Garcia (1994); Gimeno Sacristán (1998); Grundy 
(1987); Leite (1997); Pacheco (1997); Ruiz Ruíz (1996). 

Althusser em 1970 publica o ensaio "A ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado". 
43 Em 1976 publicam Schooling in capitalist America. Citados por Tadeu da Silva, 2000. 
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escolares através dos quais se transmitia a ideologia capitalista, estes 

autores centram-se na questão da vivência das relações sociais da escola, 

que espelham as relações sociais do trabalho. Assim, as escolas, 

orientadas para o ensino de estudantes de classes subordinadas, tenderiam 

a privilegiar relações sociais nas quais esses jovens, ao desempenharem 

papéis subordinados, aprenderiam esses comportamentos que exibiriam 

depois como trabalhadores. O contrário aconteceria com os estudantes das 

classes dominadoras que aprenderiam comportamentos de comando e 

autonomia. 

Para além destas críticas marxistas à escola, os sociólogos Bordieu e 

Passeron44 (1970) desenvolvem uma outra análise, centrada no conceito de 

reprodução do capital cultural: 

"Para Bordieu e Passeron, a dinâmica de reprodução social 
está centrada no processo de reprodução cultural. É através 
da reprodução da cultura dominante que a reprodução mais 
ampla da sociedade fica garantida" fTadeu da Silva, 2000; 
31). 

A cultura das classes dominantes constitui, para estes autores, o 

capital cultural, na medida em que é portadora de prestígio, valor social e de 

vantagens materiais e simbólicas e é transmitida de forma 'ardilosa', com o 

intuito de ocultar essa mesma arbitrariedade. Estes dois processos, a 

imposição e a ocultação, são designados por Bordieu e Passeron de "dupla 

violência do processo de dominação culturaf. Daí resultam as diferenças, 

em termos de sucesso, existentes na escola: as crianças e jovens oriundos 

e socializados na cultura dominante reconhecem-se na escola e obtêm 

sucesso, os das classes dominadas não acedendo a esse código cultural 

dominante fracassam frequentemente, completando-se deste modo "o ciclo 

da reprodução culturaf (ibidem: 33). 

Estes conceitos constituem a base da teoria educacional crítica e, 

este último autor considera mesmo que "depois deles a teoria curricular 

seria radicalmente modificada (ibidem: 34). De facto, a visibilidade das 

desigualdades existentes na escola, causando grande impacto nos círculos 

educacionais, estimulou a produção de diversos estudos nesse âmbito. Em 

Em 1970 publicam A Reprodução. 
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capital cultural, na medida em que é portadora de prestígio, valor social e de 

vantagens materiais e simbólicas e é transmitida de forma 'ardilosa', com o 

intuito de ocultar essa mesma arbitrariedade. Estes dois processos, a 

imposição e a ocultação, são designados por Bordieu e Passeron de "dupla 
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em termos de sucesso, existentes na escola: as crianças e jovens oriundos 
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sucesso, os das classes dominadas não acedendo a esse código cultural 

dominante fracassam frequentemente, completando-se deste modo "o ciclo 

da reprodução cultura?' (ibidem: 33). 

Estes conceitos constituem a base da teoria educacional crítica e, 

este último autor considera mesmo que "depois deles a teoria curricular 

seria radicalmente modificada (ibidem: 34). De facto, a visibilidade das 

desigualdades existentes na escola, causando grande impacto nos círculos 

educacionais, estimulou a produção de diversos estudos nesse âmbito. Em 

Em 1970 publicam A Reprodução. 
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consequência, autores como Kemmis (1988), Carr e Kemmis (1988) e 

Grundy (1991) lançaram estudos que, de certa forma, quebraram o 

fatalismo dessas visões, reconhecendo o carácter de relativa autonomia e 

de resistência das escolas e as possibilidades de emancipação dos actores 

envolvidos no processo educativo: 
"se se afirma que a escola serve os interesses dos 
poderosos, e que a forma da escolaridade está determinada 
por esses mesmos interesses, podemos sentir-nos capazes 
de encontrar algumas provas contraditórias de esta 
proposição" (Kemmis, 1988: 84). 

Os discursos reconceptualistas e críticos, que vamos analisar de 

seguida, procuraram apresentar algumas das provas que Kemmis 

reivindicava e para as quais ele próprio tanto se empenhou. 

Alguns autores defendem que a teoria crítica teve origem neste 

movimento reconceptualista, oriundo dos Estados Unidos e de Inglaterra na 

década de 70 (Leite, 1997: 45), e que se constituiu como uma reacção às 

concepções burocráticas e administrativas do currículo (Tadeu da 

Silva, 1999: 37). Essa reacção parece ter tido origem em duas formas 

distintas: o ponto de vista fenomenológico, para quem as categorias de 

aprendizagem, objectivos e avaliação tinham de ser questionadas, no 

sentido em que se encontravam desligadas da essência da vida e do ponto 

de vista marxista que colocava essas mesmas questões, mas enquadradas 

na relação entre sistemas capitalistas e a sua influência directa na 

educação/currículo e o perpetuar das desigualdades sociais. Nesse sentido, 

Tadeu da Silva (1999) separa deste movimento reconceptualista45 autores 

marxistas e estruturalistas, como Apple e Giroux46. 

A nossa posição é a de considerar este movimento mais num sentido 

amplo que lhe é conferido por Ruiz Ruíz, quando refere que ele se constitui, 

inicialmente, por um grupo de docentes descontentes com a situação 

educacional e social. Nessa perspectiva, autores identificados com este 

movimento, preocupam-se com a análise do currículo na sua globalidade, 

Reconceptualista, pretende significar "o esforço por desenvolver uma alternativa de 
racionalidade curricular ante o modo tecnológico de pensai* (Ruíz Ruíz, 1996: 83), e 
representar uma série de mudanças nas concepções educacionais, gerando novos 
conceitos e uma nova linguagem para teorizar sobre o currículo. 
46 Citados por Tadeu da Silva (1999). 
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relacionando-a com o debate dos problemas sociais e educativos, tentando 

que o interesse dos professores, pela profissão, se torne mais intelectual. 

Este discurso reconceptualista radica numa série de princípios que, 

basicamente, defendem que o currículo deve ser entendido numa visão 

mais holística e orgânica das pessoas com a sua natureza; que o indivíduo 

é a principal fonte da construção do conhecimento (no sentido de que é 

portador e ao mesmo tempo criador de cultura); as experiências prévias são 

importantes e devem ser incorporadas no desenvolvimento curricular; que a 

liberdade pessoal e a reflexão são valores centrais, assim como a 

diversidade e o pluralismo e que são necessários novas formas de 

linguagem construtoras de novos significados para o currículo (Marsh, 

1992)47. 

Autores como Garcia (1994: 89) na análise das teorias curriculares, 

fundem este movimento com a teoria crítica mais ampla. De facto, se 

tivermos em mente um conceito de crítica como o de uma "forma de 

racionalidade explicitamente dialéctica que analisa os logros e as limitações 

de diversas 'filosofias' teóricas e escolas de pensamento (incluindo a 

mesma teoria crítica)" a teoria crítica pode abarcar diversos movimentos da 

época, sem que seja possível demarcar limites. 

Na perspectiva prática assumiu-se, para além do repúdio das teorias 

tradicionais, uma nova visão da docência como fonte de autocrítica da teoria 

e da prática curriculares, e do professor como investigador e gestor do 

currículo, que se (re)apodera das suas práticas através da reflexão. Estas 

alterações na concepção da profissão sugerem, em teorias posteriores, a 

noção de que a profissão pode e deve chegar a ser, uma fonte organizada 

de crítica à educação institucionalizada (Kemmis, 1988: 78). 

No auge da ciência moderna, nos anos 70, por contraponto à praxis 

aristoteliana, a teoria passou a significar um conjunto de generalizações e, a 

tentativa de inverter a situação, saldou-se na transformação de um conceito 

de 'teoria' directamente enfocada sobre o prático, por outro, onde o acesso 

ao prático se concebia como um processo técnico (Carr e Kemmis, 1988: 

146). Um dos objectivos centrais nesta 'nova' teoria crítica foi a de 

47 Citado por Garcia (1994:160). 
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reformular a relação entre o teórico e o prático, à luz das críticas das 

perspectivas anteriores. Neste sentido, e para Kemmis (1988), a teoria 

crítica implica uma forma de racionalidade dialéctica regendo-se por um 

interesse emancipatório (Habermas, 1972, 1974)48 que proporciona uma 

metateoria distinta das empregues nas teorias anteriores. Este interesse 

emancipador, contrapondo-se aos interesses técnico e prático das 

perspectivas anteriores, 49corresponde a "um interesse pela autonomia e 

liberdade racionais, que emancipam as pessoas das ideias falsas, das 

formas de comunicação distorcidas e das forma coercitivas da relação 

social que constringem a acção humana e social" (Grundy, 1991: 87). 

O princípio central desta racionalidade dialéctica é a unidade dos 

opostos, segundo a qual o pensador trata de superar posturas opostas. 

Habermas defende que, mais do que nos guiarmos por simples dualismos, 

como indivíduo/sociedade, "necessitamos adquirir uma compreensão 

dinâmica, interaccionista que relacione o desenvolvimento dos sujeitos e 

dos grupos sociais nos seus ambientes concretos" {ibidem: 83). A mesma 

posição é adoptada em relação à compreensão da teoria interactuando com 

a prática, consideradas ambas, socialmente construídas e historicamente 

desenvolvidas, sendo que, o importante é entender as suas relações 

dinâmicas e interactivas. 

A teoria crítica propõe, assim, alternativas que passam por formas de 

trabalho cooperativo, auto/reflexivo, mediante as quais os professores e 

outros agentes educativos apresentam posições críticas de educação, 

pondo em questão esses pressupostos e actividades educativas do Estado, 

delineando novas práticas que transformem as formas de organização 

criticadas {ibidem: 79). 

Neste processo, há um crescendo de importância atribuída ao papel da 

investigação educativa e ao papel do investigador crítico que, 

contrariamente ao que lhe era designado anteriormente, em que assumia o 

carácter de 'espectador', se vincula ao professor na tarefa comum de 

Citado por Grundy (1991). 
Citado por Grundy, 1987. 
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entendimento, reflexão e transformação das práticas, transcendendo a mera 

dualidade dos papéis atribuídos à investigação e à prática. 

"Os problemas de educação exigem actuar educativamente 
em situações sociais que, de modo característico supõem 
valores em conflito e interacções complexas entre pessoas 
distintas que trabalham de diferentes entendimentos da 
situação comum e que obedecem a diferentes valores 
acerca de como deveriam conduzir tais interacções" (Carr e 
Kemmis, 1988: 191j. 

O quadro III, de forma idêntica ao que delineamos para as 

perspectivas anteriores, sintetiza algumas das características que 

consideramos mais pertinentes para a nossa análise: 

Quadro III - Especificidades curriculares das teorias críticas 

Concepção de Currículo 

Como um processo dinâmico, participado, negociado e 
organizado pelos professores e alunos, incorporando os 
conhecimentos prévios e as experiências destes últimos, 
iluminado pelo discurso dialéctico, em favor de uma prática 
emancipadora e consciente. 
Deve proporcionar a critica ideológica do conhecimento 

privilegiado na cultura escolar; 
0 conhecimento curricular 'apresentado' aos alunos, deve 

significar as oportunidades de construir ou reconstruir o 
conhecimento. 

Elementos do Currículo 

Visão do conhecimento participativo/colaborativa, dirigido 
para a transformação da acção. A selecção do 
conhecimento deve incluir pontos de vista das minorias e 
conceitos como a dominação, alienação e funcionalidade; 
As actividades são construtivas e abertas ao contexto, fruto 

de um projecto que inter/relacione os conceitos; 
Os objectivos são negociados entre os professores, mas 

também entre professores e alunos; 

Papel do Professor 
Intelectual transformador, critico e reflexivo. 
Considerado como um agente de mudança e político. 

Lógica da mudança 
A mudança educativa é, numa teoria crítica, encarada 

como necessária e susceptível da compreensão da 
discussão de como proceder e de qual deverá ser o papel 
de todos os intervenientes. 

Baseado em Ruiz Ruíz (1996) 
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5. Alguns desafios actuais à inovação curricular 

As transformações políticas, económicas, sociais e culturais ocorridas 

mundialmente, como já referimos no primeiro capítulo, parecem conduzir à 

busca de um novo paradigma curricular, que não tendo uma constituição 

uniforme, "busca uma integração ecléctica, mas local, do sujeito/objecto, 

mente/corpo, currículo/pessoa, professor/aluno, nós/outros (Doll, 1997). 

Esta é, sem dúvida, uma perspectiva ecológica, dependente em parte de 

nós e das nossas acções, que nos responsabiliza no sentido de 

negociarmos os nossos conceitos, pelo que, na nossa opinião, não faz 

sentido rejeitar todos os elementos das teorias curriculares anteriores, e o 

que nos trouxeram de inovador e de valioso. 

Nem todos os autores defendem esta integração, inclusive tecendo 

apreciações depreciativas à teoria crítica: "Como análise política e 

sociológica, a teoria crítica do currículo tinha de levar em conta as 

desigualdades educacionais centradas nas relações de género, raça e 

etnia" (Tadeu da Silva, 1999: 99). Proclamam a omissão do multiculturalismo 

como questão educacional ou curricular, que é reclamada, inicialmente, por 

grupos culturais considerados minoritários, como os negros, mulheres e 

homossexuais. Também consideramos fundamental integrar num currículo 

pós-moderno, as preocupações evidenciadas em análises feministas do 

papel do género, na produção de desigualdades (Tadeu da Silva, 1999: 91). 

Segundo essas análises, o mundo social está organizado "de acordo com 

os interesses e as formas masculinas do pensamento e do conhecimento" 

(ibidem: 93). Doll (1997: 177) acrescenta a necessidade de se introduzir, 

também, nesses debates, o processo, a ideologia, o individualismo e a 

ecologia. O currículo escolar reflecte essa dominância, e a não inclusão 

num discurso curricular actual dessas relações constituiria, sem dúvida, uma 

visão parcelar e parcial da perspectiva curricular que defendemos. 

Um currículo coincidente com esta nova ordem, com os problemas e 

métodos do qual fazem parte "o desafio e a perturbação", tem que basear-

se em conceitos operacionais como a transformação dos materiais, 

processos, ideias e participantes de um currículo que se desenvolve (não a 

quem se obedece), promovendo uma interacção baseada na reflexão 
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recursiva; a auto-organização, no sentido de que "é essência da própria 

vida, e aquilo que fundamenta os processos de assimilação e acomodação", 

o contrário é ser um espectador; a autoridade veiculada por um controle 

'prima interpares', ou seja, onde o papel do professor é (re)estruturado e 

(re)situado (o primeiro entre iguais); objectivos, planos e propósitos 

encarados de uma forma flexível, concebidos por sujeitos (professores e 

alunos) participantes activos, criadores de significado; e a metáfora/modo 

narrativo (Doll, 1997: 177-190). 

Estes últimos conceitos, metáfora e modo narrativo, constituem-se 

como um modo de pensamento diferente do prevalecente, ou seja, de um 

modo de pensamento complementar ao lógico, analítico e científico. 

Referem-se à importância da presença de metáforas, devido ao seu poder 

criativo e as potencialidades da narrativa, no desenvolvimento curricular: 

"uma boa história, uma grande história encoraja, desafia o leitor a 

interpretar, a iniciar uma diálogo com o texto" (ibidem: 186). 

Daí que Gough50 (1989) fale de novas histórias que se têm de contar 

aos jovens: a educação para a paz, a educação ambiental, para a igualdade 

dos sexos, e para uma real comunicação entre grupos culturais diversos. 

Não numa visão atomista de currículo, de multiplicação de matérias 

escolares, mas recorrendo a diversas dimensões da vida, não apenas a 

escolar, para dar resposta a estas solicitações. "Faz falta uma nova maneira 

de desenhar, construir e desenvolver o currículo" (ibidem: 172), um 

desenvolvimento curricular baseado na escola, associado à ideia de um 

projecto contextualizado histórica, social e culturalmente, em que se 

'peneira' o tipo de conhecimento privilegiado e a metodologia assumida, 

num tipo de ensino/aprendizagem baseado na investigação de professores 

e alunos, implicando a comunidade na tomada de decisões e 

desenvolvendo práticas de avaliação corporativa. 

Os mais recentes discursos curriculares têm assentado num conjunto 

de assunções, que temos vindo a referir, e fundamentam-se em 

pressupostos como a autonomia curricular e a flexibilização curricular. Estes 

pressupostos revelam "a intenção de mudança das práticas curriculares 

Citado por Garcia (1994: 171). 
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que, em essência, retratam aquilo que Fullan (1993) denomina por 

capacidade de transformação da cultura institucional da escola" (Morgado e 

Paraskeva, 2000: 11). Esta transformação urge em acontecer e mais 

concretamente em relação à flexibilização curricular consideramo-la, como 

estes autores, um imperativo democrático, social e escolar, no sentido de 

proporcionar réplica a um sem número de problemas que atravessam os 

sistemas educativos, no geral, e as escolas particularmente: 
"A inflexibilidade formal e conteúdal do currículo comum 
remeteria a escola para uma rota de colisão, perante uma 
sociedade toda ela pautada e assumidamente heterogénea, 
impondo-se a necessidade de conceptualizar um documento 
curricular sensível às diferenciações" (ibidem: 15). 

Se as mudanças que estão actualmente a acontecer (reportamo-nos 

às décadas de 80 e 90) parecem apontar para o início de uma nova 

estruturação curricular, diferente daquela que tem caracterizado o sistema 

educativo português, é fundamental analisar em que é que essas mudanças 

correspondem de facto ao discurso de flexibilização e de adequação á 

diversidade dos nossos contextos educativos e se alteram, em que sentido, 

a lógica deste currículo nacional vigente. As mudanças têm de ser visíveis e 

vivenciadas nas práticas escolares e, fundamentalmente, têm de incidir em 

novas concepções e modelos do processo de ensino-aprendizagem. 

É nesse sentido que, depois abordarmos questões tão elementares 

como a função social da escola e a forma como ela se operacionaliza no 

currículo formal e informal, no capítulo seguinte é nossa intenção reflectir 

sobre como as questões globais da mudança e da inovação, mediadas pelo 

currículo, se podem conjugar de forma a transformar, efectivamente, o 

espaço, os tempos escolares e os próprios actores educativos. 
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A construção de Práticas de Inovação na Escola Básica 

Notas Introdutórias 

Os caminhos que fomos percorrendo, no sentido de encontrar sinais 

de que é possível alterar significativa e positivamente os contextos 

escolares, ficariam indevidamente traçados se não reflectíssemos sobres as 

possibilidades que uma inovação curricular, centrada nas escolas e no 

protagonismo dos/as professores/as em colaboração com os alunos/as, 

pode introduzir nas práticas escolares quotidianas. Esses caminhos 

procuraram, por um lado, demonstrar que os discursos sobre as escolas 

enquanto lugares de decisão (Leite, 2000) vinculam-se no reconhecimento 

do fracasso das reformas centralizadas, no questionamento do currículo 

como algo imposto pelo centro, no desencanto dos docentes em serem 

tratados como meros técnicos e, por outro lado, procuraram evidenciar a 

existência de um enquadramento mais global, assente na reestruturação da 

organização escolar e ligado a um processo de descentralização do sistema 

educativo, que pretende transferir para as escolas a procura de soluções 

para os problemas que se colocam à educação escolar e à concretização 

do princípio de uma escola de sucesso para todos. 

Este processo descentralizador não é, de forma alguma, exclusivo do 

sistema educativo português. Radica numa crise de legitimidade dos 

Estados, a nível mundial, provocada, entre outras razões, pelos protestos 

contra uma excessiva regulação do Estado em matéria de educação, e que 

são oriundos, em parte, do discurso político da chamada nova direita 

quando advoga uma mercantilização e desregulamentação da educação. 

No entanto, existem outras correntes insuspeitáveis que também defendem 

a autonomia das escolas na organização do currículo e que a apontam 

como um caminho para a democracia social e educativa, construída todos 

os dias e concretizado na reconstrução crítica do currículo . É caminhando 

neste sentido que consideramos paradoxal que se preserve um modelo 

uniforme e centralizado na gestão dos sistemas educativos e que continue a 

dominar um modelo único de desenvolvimento curricular, face à enorme 

diversidade e complexidade de situações que caracterizam as nossas 

escolas. 

Ao tomarmos, novamente, como referente, o triângulo inovador 

apresentado no capítulo I desta dissertação, e os seus eixos orientadores, 
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em que se defende uma nova forma de lidar com o currículo estruturada em 

relações de autonomia partilhada entre escolas e administração - e em que, 

simultaneamente, se defende um assessoramento deste processo -

pretendemos, nestes últimos passos, delinear os contornos de uma prática 

conivente com a inovação o que, a nosso ver, implica a assunção de uma 

nova profissionalidade docente, fundamental nesta nova concepção da 

decisão curricular e dos modos de desenvolver o currículo. Poderemos 

mesmo dizer que o currículo "relaciona-se intimamente com a 

profissionalidade docente, entrecruza componentes e determinações 

pedagógicas, políticas, administrativas e de inovação" (Morgado, 2000: 19), 

e materializa-se no processo de ensino e de política, economia, social e 

cultural aprendizagem. É verdade que as práticas dos professores/as nunca 

são meras concretizações de receitas de modelos didácticos, elas são 

dirigidas pelo habitus do/a professor/a e a sua mudança passa tanto pela 

transformação desse habitus como pela disponibilização e experimentação 

de modelos de acção. Por isso, sustentamos aqui, a importância da criação 

de condições que favoreçam oportunidades de tocar no habitus dos 

professores/as (Perrenoud, 1996). 

É no quadro destas ideias que tencionamos orientar a discussão neste 

capítulo, focando, num primeiro momento, a atenção sobre a importância da 

integração de práticas investigativas favorecedoras de uma 

profissionalidade docente mais forte, e da assunção dos assuntos 

curriculares/pedagógicos como responsabilidade dos/as professores/as e 

dependentes das suas acções. Num segundo ponto, analisamos algumas 

formas de culturas de ensino, e a importância que assumem para processos 

de desenvolvimento curricular construídos em dinâmicas de colaboração e 

de partilha. 

Por último, focalizamos a nossa análise no projecto curricular enquanto 

dispositivo facilitador de processos inovadores e de mediação entre o 

currículo nacional e os contextos escolares reais, integrando a comunidade, 

com a intenção explícita de tornar o/a aluno/a sujeito da aprendizagem e 

elemento activo e crítico dessa comunidade, na construção de uma 

formação significativa e funcional. 
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1. Exigências de uma profissionalidade docente 

Nóvoa (1992b: 22) considera que os movimentos da Reforma dos 

finais dos anos 80 não contribuíram para uma maior autonomização dos 

agentes educativos, e em particular dos professores. Apesar da retórica do 

discurso político incidir sobre descentralização e participação, o controlo do 

Estado continuou a fazer-se sentir. Ao mesmo tempo, não existiu um 

enquadramento favorável ao empenhamento nos projectos reformistas, 

havendo, sim, "uma degradação do estatuto sócioprofissional e do nível 

económico dos professores" (ibidem: 22), ou seja, apesar das melhorias 

introduzidas com o Estatuto da Carreira Docente, não existiram condições 

para a emergência de uma nova profissionalidade docente continuando os 

professores a manter uma certa subordinação a quem lhes nega 

capacidade de gerar e gerir saberes do âmbito da sua profissão. 

São estas as razões pelas quais Nóvoa refere que, nos anos 80, a 

profissão tornou-se desprestigiada, o que, associado a factores como a 

ausência de um projecto colectivo, e a separação entre a concepção 

curricular e a execução, tornou a atitude dos professores mais próxima "de 

funcionários do que de profissionais autónomos", sublinhando as 

características técnicas do trabalho dos/as professores/as {ibidem: 23). 

Nestes anos recentes, houve, como todos reconhecemos, um 

significativo acréscimo de responsabilidades para os professores, no sentido 

de que os seus papéis tornaram-se mais difusos. As explicações para esse 

facto dicotomizam-se, segundo Hargreaves (1998: 131), entre uma 

profissionalização e uma maior intensificação do trabalho. Na primeira 

explicação, salienta-se um maior profissionalismo baseado numa extensão 

de papéis sendo atribuídas determinadas características aos professores, 

em especial aos da escola elementar, como "tendo uma maior experiência 

de desenvolvimento curricular ao nível da escola, de envolvimento em 

culturas de colaboração caracterizadas pelo apoio mútuo e pelo crescimento 

profissional, de uma experiência de liderança realizada por eles próprios de 

empenhamento num aperfeiçoamento contínuo e de envolvimento em 

amplos processos de mudança ao nível do estabelecimento de ensino". 

O outro tipo de explicações deriva, no geral, de teorias marxistas 

sobre o processo de trabalho, e que argumentam no sentido de uma 
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deterioração e uma desprofissionalização do trabalho dos professores. 

Estas explicações focalizadas no trabalho dos professores, apresentam-no 

como sendo cada vez mais rotineiro, mais desqualificado e menos 

autónomo e referem-no como cada vez mais intensificado, esperando-se 

que os/as professores/as "respondam a maiores pressões e se conformem 

com inovações múltiplas em condições que são, na melhor das hipóteses, 

estáveis e, na pior delas, deterioradas" (Hargreaves, 1998: 132). 

Apple (1987)51, por sua vez, considera que essa intensificação do 

trabalho, ao colocar diversas e novas exigências de desempenho 

profissional, contribui para a proletarização, ou seja, para um efeito de 

desqualificação que "se caracteriza pela intromissão de procedimentos de 

controlo técnico do currículo nas escolas, pela tayllorização dos processos 

de trabalho, pela sofisticação dos processos de gestão e pela normalização 

e estandardização dos processos pedagógicos de ensino e avaliação, 

designadamente com currículos de base condutista" (Sarmento, 1994: 40). 

Esse processo, que aparentemente reverte em favor de um 

profissionalismo, constitui, muitas vezes, um obstáculo para a autonomia 

dos/as professores/as. 

A resposta a estas questões tem apontado para processos de 

formação que estimulem a "emergência de uma cultura profissional no seio 

do professorado e de uma cultura organizacional no seio das escolas" 

(Nóvoa, 1992b: 24). E, consideramos que isso é tanto mais possível quanto 

mais se articule a formação com os projectos emergentes nas escolas, no 

sentido de se estimular "uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as 

dinâmicas de autoformação participada" (ibidem: 25). 

Em nosso entender, a formação deve ainda basear-se numa 

concepção e numa prática do ensino assente numa investigação curricular, 

que legitime a construção e selecção das parcelas de saber, explícitas no 

currículo formal (Grundy, 1991: 172) e que, ao mesmo tempo, permita 

adequar esse saber aos interesses e necessidades dos/as alunos/as e dos 

seus contextos experienciais. 

Citado por Sarmento (1994: 40). 
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Cortesão e Stoer (1997: 11) também defendem uma formação de 

qualidade que atenda à diversidade dos/as alunos/as e que rompa com a 

"formação tradicional dos professores (baseada na homogeneidade e num 

modelo «carencial da diferença»". Essa formação deverá basear-se em 

processos de investigação-acção que privilegiem "uma actividade também 

de investigação com características próprias desenvolvidas na 

complexidade das relações estabelecidas no tecido sócio-cultural e psico-

afectivo onde ocorre a acção pedagógica" (ibidem: 11). No entanto, a 

formação é apenas uma parte da problemática. Existem outras questões 

fundamentais que se relacionam com a profissionalidade docente. 

1.1. Práticas de investigação curricular- base da profissionalidade 

Para Carr e Kemmis (1988: 26) tem sido o facto de a teoria e a 

investigação não terem desempenhado, até agora, um papel destacado na 

profissão docente que tem limitado o seu reconhecimento como actividade 

profissional. O aumento da autonomia profissional, resultante da 

incorporação de uma componente investigativa52 no ensino, teria 

consequências ao nível do tipo de conhecimento privilegiado pela 

investigação53 e seria orientado para "facilitar a discussão cooperativa" 

(ibidem: 32). Por outro lado, essa componente investigativa seria, além do 

mais, acerca do contexto social, político e cultural onde a profissão actua e 

transformaria as relações entre investigadores e docentes, exigindo-se 

destes últimos que explicitassem os meios para ajudar a profissão na 

organização das crenças e das ideias diferenciadoras de uma profissão. 

Paralelamente estas condições contribuíram para o reconhecimento da 

actividade pedagógica, que acompanha o acto de ensinar, como algo 

Esta ideia do/a professor/a como investigador/a surge pela primeira vez na obra de 
Stenhouse (1984), que a considera uma dimensão fundamental da profissão de professor/a 
no sentido em que ele/a "adopta uma atitude investigativa para o estudo do seu próprio 
trabalho, com a ajuda de outros, de maneira a resolver problemas práticos com que se 
debate (Pacheco, 1996: 49). 
53 Consideramos que, as práticas actuais já incorporam esta vertente, embora ainda a título 
excepcional, como é o caso de escolas que participam em projectos desenvolvidos por uma 
entidade, quando os professores realizam um estudo académico, ou mesmo por iniciativa 
de um grupo de professores/as. 
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susceptível de um reconhecimento científico, imprescindível para a 

construção de uma profissionalidade docente. Um olhar sobre estas ideias 

permite identificar uma orientação para a investigação, ou seja, a 

investigação justifica-se "sobretudo porque o fim não é só conhecer o 

próprio ensino para melhorá-lo, mas produzir teoria que possa servir 

também aos outros. Esta é a diferença essencial" (Garcia, 1994: 125). 

Recorrendo novamente a Carr e Kemmis (1988), defendemos que, 

para que o ensino seja considerado uma actividade mais genuinamente 

profissional, devem ocorrer três tipos de evolução: as atitudes e as práticas 

dos docentes devem fundamentar-se numa teoria e investigação educativa, 

a autonomia profissional dos docentes deve ser ampliada quer no plano 

colectivo, no sentido de que tomem parte nas decisões políticas, quer no 

plano individual e devem generalizar-se as responsabilidades dos/as 

professores/as. 

Quanto a esta última condição, Perrenoud (1993: 139) também 

argumenta que o grau de profissionalização é proporcional à tarefa e, nesse 

sentido, "a profissionalidade só representará um progresso, do ponto de 

vista social, se o aumento do nível de instrução das novas gerações se 

tornar suficientemente prioritário para que lhe possamos dar um valor". 

Nesta ordem de ideias, a formação dos jovens/crianças deve ser uma 

prioridade crescente e o contexto escolar onde essa formação se constrói 

deve ser (re)valorizado. Para que tal aconteça, deve ser dada preferência a 

tarefas como lutar contra o insucesso, estimular alunos poucos motivados, 

ao mesmo tempo que se devem "propor aos alunos uma via individualizada 

mais eficaz e menos estigmatizante do que a repetição" (ibidem: 142). 

É justamente face ao quadro de ideias apresentadas que 

concordamos com Sarmento (1994: 43) quando considera que os/as 

professores/as são "um grupo ocupacional em plena profissionalização", no 

sentido em que essa profissionalidade tem de ocorrer paralelamente a um 

processo de responsabilização e de autonomização indispensáveis. É essa 

autonomia que lhes pode permitir enfrentar algumas das características da 

profissão, em especial, uma certa desordem e dispersão inerentes a uma 

certa criatividade no ensino. Essa dispersão exerce-se, quer durante as 
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actividades lectivas, quer nas actividades não lectivas, como, por exemplo, 

ter de atender os encarregados de educação, elaborar planos de acção, 

frequentar formação, participar e/ou organizar reuniões com os pares, etc. 

Se ela é mal suportada, pressupõe uma "maior racionalização das tarefas, 

uma divisão mais forte do trabalho, uma maior especialização dos 

momentos ou das pessoas" (Perrenoud,1993: 65), mas, pelo contrário, se é 

sentida positivamente, a dispersão permite lutar contra a rotina, a angústia 

e, nesse sentido, é sinónimo de imprevisto, de mudança, ou seja, é o oposto 

da rotina tranquila. 

Olhando o que temos vindo afirmar sobre um outro ângulo, podemo-

nos aperceber que estas ideias correspondem à personificação do 

profissional reflexivo, caracterizado por Schõn (1994), como inovador e 

criativo, descobrindo problemas e saídas, inventando e experimentando 

novas soluções e adaptando-as constantemente (Woods, 1992: 129) e 

contraria a visão dominante do/a professor/a como um técnico meramente 

executor. Não podemos deixar de admitir que, entre uma realidade, a do 

professor/a técnico, e a outra, a do/a professor/a investigador/a, se 

percorreu um longo caminho mas que outro tanto há ainda a percorrer. Esta 

tarefa é proporcional à complexidade do acto educativo, e à capacidade de 

envolvimento reflexivo que o/a docente possui (ou deve possuir) de analisar 

e interpretar esse processo educativo, que, como tem sido reconhecido, não 

se confina às funções que tradicionalmente lhe eram atribuídas, ou seja, de 

transmissão de um saber. Esse acto educativo é caracterizado por algumas 

dimensões que, para serem analisadas, têm necessariamente de se tornar 

explícitas. 

É nesse sentido que caracterizamos e analisamos quatro das 

dimensões subjacentes ao processo de ensino (Garcia, 1994: 133-139) que 

se relacionam estritamente com o desenvolvimento de uma 

profissionalidade reflexiva que, por sua vez, se pode (ou não) estender ao/à 

aluno/a: 

• Uma dimensão técnica que faz com que o professor/a tenha 

como intenção ensinar eficazmente e da qual resulta a 

aplicação de um conhecimento científico que elimina a 

improvisação. Os problemas que se colocam são 
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instrumentais e técnicos como, por exemplo: Que recursos 

utilizar? Que estratégias aplicar? Em que condições? 

• Uma dimensão heurística em que a finalidade principal do/a 

professor/a, na aula, é facilitar, ou seja, preparar e orientar a 

aprendizagem de significados e de intercâmbios entre as 

pessoas implicadas. Nesta dimensão existem três aspectos 

importantes a salientar: a experiência subjectiva do sujeito, a 

aprendizagem como experiência compartida e a comunicação 

de significados. 

• Uma dimensão ética em que o/a professor/a se questiona 

sobre o conhecimento que o ensino origina, de que forma e 

porque valores é orientado nos métodos, nas actividades que 

estimula, nos critérios porque avalia. Storm (1989)54 analisa 

duas ideias-chave que podem contribuir para a compreensão 

da natureza ética do ensino: a) o exercício do poder, ou seja, 

os/as professores/as tomam decisões, fazem juízos, atribuem 

sanções e recompensas sem que existam, na sua formação 

inicial e contínua, condições para analisarem criticamente as 

suas crenças ideológicas sobre a ordem e o controlo (quanta 

ordem é necessária para se ter uma classe produtiva); formas 

repressivas de controlo (podem os professores usar certos 

modelos como trocá-los de lugar, levá-los a adoptar 

determinadas posturas); negação da dignidade humana pela 

exclusão da comunidade moral (será correcto excluir os 

estudantes da tomada de decisões que os afectem?); b) que 

tipo de influências provém das opções que os professores 

fazem sobre currículo e avaliação e que implicam a adopção 

de determinados valores. 

• Uma dimensão política em que se analisam as estruturas e 

os problemas sociais numa relação com os problemas 

educativos e que permita ao/à professor/a, por um lado, 

favorecer/potenciar nos jovens a consciência crítica dos 

Citado por Garcia (1994: 137). 
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papéis, expectativas e posições que lhes são consignadas na 

sociedade, bem como as oportunidades/barreiras que decerto 

irão encontrar na vida activa e, por outro lado, estimular esses 

jovens a exigirem uma sociedade mais equitativa nos valores, 

processos e relações sociais. 

Destas quatro dimensões, é a primeira (a técnica) a que tem sido 

apontada como a mais presente na racionalidade inerente às práticas de 

sala de aula. Por sua vez, são as dimensões ética e política, que assentam 

em modelos de ensino/aprendizagem mais emancipatórios, quer do/a 

professor/a, quer da/o criança/jovem, e são elas que têm estado mais 

afastadas do quotidiano das escolas e do desenvolvimento profissional dos 

/as docentes, embora sejam dimensões fundamentais a serem analisadas 

para uma prática baseada na investigação curricular. E, em nossa opinião, 

parece forçoso reconhecer que do equilíbrio destas quatro dimensões 

resultaria um exercício da docência mais coerente, por um lado, e umas 

práticas mais reflectidas e fundamentadas, por outro. 

Procurando aprofundar as razões pelas quais consideramos 

fundamental a integração de práticas de investigação curricular para um 

processo de ensino-aprendizagem de maior sucesso, torna-se 

indispensável reflectir sobre as mudanças que se fizeram também sentir 

sobre o conceito de ensinar. Considerando que, ao longo dos tempos, 

houve uma evolução nas distintas concepções de ensino (Garcia, 1994), e 

que passamos desse reconhecimento do valor do ensino como transmissão 

cultural para posteriores visões mais tecnológicas, em que ele se 

relacionava com a capacidade de facilitar a integração do educando num 

lugar determinado na sociedade e com uma capacitação específica para a 

realização de um trabalho, deparamos hoje com uma concepção mais 

actual do ensino como processo educativo e formativo aliado a uma função 

crítica. Nesta concepção, os processos de ensino/aprendizagem são 

concebidos como reconstrução social e cultural, questiona-se o tipo de 

conhecimento veiculado, os valores que são transmitidos, e avalia-se a 

organização escolar na sua condição de obstaculizadora, ou facilitadora, de 
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uma educação/formação e, consequentemente, da construção de uma 

sociedade mais democrática. 

Para Garcia (1994), esta concepção incorpora também outros 

elementos, que considera fruto da evolução que o ensino tem sofrido, como 

o construtivismo que reconhece ao ensino uma função de produção de 

mudanças conceptuais, que encara o aluno como activo processador de 

informação, e uma função ecológica que articula a experiência extra e intra-

escolar e, ao mesmo tempo, enfatiza os aspectos ambientais nos quais tem 

lugar a produção de significado, sobretudo a relação da sala de aula com a 

escola e desta com o contexto social e cultural. 

Estas questões exigem de qualquer docente, cuja função se 

justificava perante a capacidade de transmitir aos/às alunos/as um saber, e 

também dos outros elementos da comunidade, a capacidade de explicar e 

justificar a acção educativa. Essa articulação entre as práticas reais e o que 

se deseja como prática só é possível num contexto de comunidade que 

conhece e reconhece os seus próprios valores e a sua própria prática, e 

"supõe uma crítica dialéctica dos próprios valores num contexto social e 

histórico em que os valores dos demais também são cruciais" (ibidem: 172). 

Esse processo supõe o exercício de uma reflexão crítica, simultaneamente, 

deliberativa e reconstrutiva no sentido que presta atenção à compreensão 

entre os indivíduos e porque contextualiza os factos educativos e resolve-

os, reorganizando ou reconstruindo as experiências (ibidem: 125). 

Considerando-se a reflexão como a capacidade de rever e dar 

sentido à própria actividade profissional, ela é, ao mesmo tempo, 

cognoscitiva, intervindo ao nível dos conceitos e ideias permitindo ao/à 

professor/a conhecer e pensar sobre os seus próprios pensamentos e 

acções, e afectiva, permitindo-lhe desenvolver sentimentos acerca da sua 

própria acção, proporcionando-lhe segurança e mais valia profissional, 

reforçando uma auto-responsabilidade profissional (ibidem: 122). 

É, também, por isso que é cada vez mais recorrente o 

reconhecimento da importância do exercício, por parte dos professores/as, 

de práticas investigativas que lhes permitam quer uma compreensão 

profunda dos contextos onde exercem a actividade profissional, quer dos 

processos de ensino-aprendizagem que veiculam. 
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2. A aprendizagem colaborativa como factor indutor de inovação 

Apontamos, até aqui, algumas condições consideradas como 

favorecedoras do desenvolvimento de uma profissionalidade, todas elas, 

assentes numa investigação curricular. Este conceito de professor/a 

investigador/a só é, quanto a nós, aplicável, no seio de uma escola onde 

todos/as são participantes implicados na tomada de decisões respeitantes 

ao processo de ensino/aprendizagem e ao processo educativo em geral. E, 

do mesmo modo que defendemos a consignação de poderes ao/à 

professor/a para a tomada de decisões respeitantes à matéria da sua 

especialidade e à aprendizagem dos alunos, consideramos que o exercício 

desse poder tem de ser partilhado com os alunos/as e, também, com os 

pais e mães desses/as mesmos/as alunos/as. Dito de outro modo, 

advogamos uma redestribuição de poder à comunidade, embora em 

proporções adequadas, em que a fracção maior caiba sem dúvida aos mais 

directamente envolvidos, ou seja, os/as professores/as e os alunos/as e 

encarregados de educação, encarados numa perspectiva de comunidade 

educativa crítica. 

Para a explicitação deste último conceito de "comunidade crítica", 

recorremos a Grundy (1991: 172) que o define como o conjunto de "pessoas 

com preocupações mútuas, que interactuam directamente entre si (em vez 

da interacção estar mediada por representantes) cujas relações se 

caracterizam pela solidariedade e preocupação mútua", e que está de 

acordo com o que caracteriza e deve unir uma relação entre escola e família 

e que seja indutora de processos curriculares que se orientem por 

objectivos comuns. 

Guerra (2000: 41) avança para uma definição de comunidade crítica 

de aprendizagem que completa a definição anterior, no sentido em que 

pormenoriza as suas competências. Na sua caracterização, este autor 

atribui capacidades a esta comunidade crítica de aprendizagem de "recorrer 

ao conhecimento, analisá-lo de forma rigorosa e colocá-lo ao serviço dos 

genuínos valores da sociedade". A forma de concretizar esta 

(re)contextualização do conhecimento passa por uma flexibilização e 

adequação do currículo nacional à especificidade das escolas, dos/as 

alunos/as, e sobretudo às especificidades da comunidade envolvente. 
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Finalmente, em seu entender (e por nós secundado) essa flexibilização 

curricular permite a criação de condições para o sucesso desses/as 

alunos/as. 

Este princípio de adequação do currículo nacional aos contextos 

onde se desenvolve e que suporta dinâmicas de uma comunidade crítica, 

estende-se, também à concepção de inovação defendida por Antúnez 

(1994: 83), e por nós aceite, quando a caracteriza como "uma mudança com 

êxito que produz benefícios para os alunos e alunas". As inovações a que 

se refere são "adaptações das nossas formas de intervenção nos terrenos 

didácticos, organizativo e orientador para proporcionar uma resposta melhor 

às necessidades das crianças e jovens presentes na escola. Adaptações 

que, no melhor dos casos, ajudam a proporcionar também aprendizagem e 

crescimento do professorado e à escola, concebida como uma organização 

que, também é capaz de aprender e, na qual se permitem e facilitam 

processos criativos" (ibidem: 83). Por outro lado, como tivemos ocasião de 

atrás salientar, a incorporação de uma dimensão de investigação/formação 

à docência, pode permitir ao/à professor/a alargar o âmbito da sua acção a 

outros espaços, para além da sala de aula. 

Numa instituição escolar existem diversos âmbitos de aprendizagem 

que permitem aos/às professores/as um desenvolvimento quer profissional, 

quer pessoal. Segundo Mingorance (2000: 361), esse desenvolvimento é 

reconhecido pelo/a professor/a como algo vital e manifesta-se em três 

âmbitos de aprendizagem: 

• uma aprendizagem instrumental centrada no trabalho, onde 

os/as professores/as desenvolvem uma série de 

competências; 

• uma aprendizagem dialógica sobre a instituição e a relação 

que o/a professor/a estabelece com ela; 

• uma aprendizagem colaborativa que aumenta as 

possibilidades de desenvolvimento e de crescimento 

profissional dentro de um campo de experiências ou de 

problemas. 
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Este último âmbito de aprendizagem, a colaborativa, parece-nos de 

crucial importância quando se pretendem instituir práticas de inovação do 

currículo. São estas dinâmicas colaborativas que caracterizam culturas 

institucionais estimulantes à ruptura com práticas instituídas pela tradição. 

As culturas do ensino parecem assumir, segundo Hargreaves (1998), a 

forma de uma memória da profissão que permitem uma identificação entre 

os elementos de um grupo e, simultaneamente, a de uma herança legada 

de uma geração a outra. Por outro lado, essas culturas divergem conforme 

o nível de ensino, a disciplina, a região onde ensinam e assumem um 

aspecto fundamental da sua vida e do seu trabalho: 
"As culturas do ensino compreendem as crenças, valores, 
hábitos e formas assumidas de fazer as coisas em 
comunidades de professores que tiveram de lidar com as 
exigências e constrangimentos semelhantes ao longo de 
muitos anos. A cultura transmite aos seus novos membros 
inexperientes as soluções historicamente geradas e 
colectivamente partilhadas de uma comunidade" (ibidem: 
185). 

São estas culturas que se traduzem em formas de estar especificas 

que, não surgindo como um corpo de intenções explícitas, se tornam mais 

ou menos comuns a determinado grupo de professores/as. O 

individualismo, a colaboração e a colegialidade (Hargreaves, 1998) são os 

três conceitos que atravessam qualquer reflexão sobre processos de 

aprendizagem colaborativa na escola. 

Na primeira forma, o individualismo, são identificados aspectos 

particulares da individualidade do/a professor/a que se manifestam na 

acção educativa, nomeadamente na planificação e na tomada de decisões 

individuais. De forma alguma se pode considerar, esse individualismo, como 

uma característica de personalidade, pois os/as professores não se isolam 

na sala de aula intencionalmente mas, sobretudo, como consequência de 

uma socialização burocrática exercida, muitas das vezes, nos primeiros 

anos de carreira em que o/a professor/a "chega à escola e encontra um 

'mundo fechado', dominado por regras, orientações, solicitações e hábitos" 

(Sarmento, 1994: 63). Essa cultura do individualismo reveste-se de formas 

diferentes mas, as mais usuais, são a recusa em partilhar os 
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conhecimentos, as dificuldades e os problemas que vive, e a ausência de 

processos de reflexão e de trabalho colaborativo conjunto. 

Pelo contrário, a colaboração e a colegialidade constituem as 

ortodoxias da mudança e são consideradas formas fundamentais para 

assegurar a implementação das mudanças educativas. Estes processos 

são, ainda, apontados como formas vitais para que os professores 

aprendam uns com os outros partilhando, e são eles que favorecem a 

segurança, pois, ao planificar e tomar decisões em conjunto, o grupo tem 

mais probabilidades de se tornar empenhado, mais disponível para inovar e 

mais forte para correr riscos. Por essa razão, o desenvolvimento do 

currículo, numa linha de inovação, tem sido associado ao desenvolvimento 

profissional dos professores: 

"A criação de relações colegiais produtivas e de apoio entre 
os professores tem sido considerado, desde há muito, como 
um pré-requisito para um desenvolvimento curricular eficaz, 
fundado no estabelecimento de ensino" (Hargreaves, 1998: 
210). 

Temos de considerar, no entanto, que colaboração e colegialidade 

podem assumir formas diversas e que nem sempre falamos do mesmo 

quando utilizamos este vocabulário, sendo que a distinção reside nas suas 

características e virtudes. Neste sentido, podem distinguir-se duas 

perspectivas sobre colegialidade: 

• uma perspectiva cultural, apoiada em tradições do funcionalismo 

sociológico, de antropologia social e da gestão de empresa que 

parte da premissa de que existe uma cultura de valores, hábitos, 

normas e crenças partilhadas consensualmente pelos actores. 

Para Hargreaves (1998) esta premissa do consenso é um erro, 

pois quando se exalta o consenso, esquece-se a importância dos 

conflitos e dos desacordos; 

• uma perspectiva micro/política, em que a colaboração e a 

colegialidade são fruto de um poder e de um controlo exercido por 

parte dos administradores. Esta perspectiva de colegialidade, 

coloca em dúvida as virtudes do ensino em equipe e levanta 

questões sobre os direitos dos indivíduos que, eventualmente, 

possam não querer participar, até para protecção da sua 
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individualidade. Se, ao participarmos implicada e colectivamente 

num projecto, não formos capazes, mesmo considerando que a 

sua concretização é fundamental para as finalidades que temos 

em mente, de aceitar que alguém próximo não comunga desses 

ideais, estamos a cometer "heresia". Tal como a aprendizagem, a 

implicação/colaboração é um processo motivacional e pessoal 

que não pode ser forçado. Por vezes a colaboração transforma-se 

em co-optação, quando os objectivos em que os professores se 

empenham são os de alguém exterior ou quando a colaboração 

se transforma em colaboração artificial, condicionada pela 

burocracia. 

Apesar destas reticências à vivência da colegialidade, um dos 

metaparadigmas que reputamos de mais importante para a mudança 

organizacional e educativa, e que surgiu no pós-modemismo, é, sem 

dúvida, o da colaboração. Isto porque os princípios que incorpora permitem 

condições fundamentais para um crescimento profissional interrelacionado 

com processos de desenvolvimento curricular que favorecem, segundo 

Hargreaves (1998: 278-279), entre outros aspectos: 

um apoio moral, pois os professores ao partilharem, ao decidirem 
uma acção em grupo correm mais facilmente riscos; 
uma eficácia melhorada, dado que o empenhamento e a 
diversificação de estratégias de ensino, resultantes da partilha 
melhoram a qualidade do ensino e repercutem-se na aprendizagem 
dos alunos; 
uma eficácia acrescida, no sentido de que a hierarquia é diluída, as 
actividades são coordenadas e as responsabilidades partilhadas; 
sobrecarga de trabalho reduzida, pois que a pressão e a 
sobrecarga, causada pela intensificação, diminuem; 
os tempos monocrónicos e policrónicos, aproximam-se na 
medida em que participam em actividades comuns, criando-se 
expectativas de prazos mais realistas; 
uma certeza situada, pois a colaboração origina confiança 
profissional colectiva na medida em que o saber é construído 
contextualizado e colectivamente; 
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um poder de afirmação político, que permite lidar com maior 
confiança e poder de afirmação com a inovação e reformas 
produzidas exteriormente; 
uma capacidade de reflexão acrescida, que conduz a uma auto e 
hetero reflexão crítica; 
uma capacidade de resposta organizacional, no sentido de que 
permite uma optimização do conhecimento e o desenvolvimento de 
capacidades e respostas de qualidade aos desafios colocados pelo 
ambiente. Simultaneamente o envolvimento da comunidade facilita a 
adequação e rapidez dessas respostas; 
mais oportunidades de aprendizagem, dado que o grupo é mais 
que a soma das partes; 
um aperfeiçoamento contínuo, pois estimula os professores a fazer 
melhor, a aperfeiçoarem-se. 

Hargreaves (1998) refere, ainda, que é necessária uma vigilância 

crítica sobre as condições da colaboração, mesmo não restando dúvidas de 

que ela é fundamental em processos de investigação sobre o currículo 

currículo, em especial, em processos que pretendem apoiar a construção de 

mudanças. Se a colaboração não é voluntária nem espontânea, se não 

surge de objectivos construídos colectivamente, adquire características que 

não favorecem mudanças profundas nas estruturas e na organização 

escolar, cingindo-se, muitas vezes, apenas às aparências. Pior ainda, a 

inexistência de processos de colaboração pode surtir um efeito curioso: a 

procura de espaços informais que compensem o isolamento provocado pelo 

individualismo. Essa procura pode não ser negativa, no entanto pode 

estender-se aos espaços formais e levar a esquecer o essencial. A este 

respeito, Sarmento (1994) comenta: 
"nos espaços formais das reuniões, e, sobretudo, nos 
espaços informais da sala de professores ou dos convívios e 
festas escolares, os professores procuram construir uma 
interacção assente muito mais na constituição de espaços 
de afectividade do que na construção racional de 
perspectivas comuns de ensino" (ibidem: 79). 

Julgamos que, nestes casos, a primazia é dada ao estreitamento de 

relações que proporcionem bem-estar no quotidiano da escola, em 
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detrimento do debate ideológico, pedagógico e/ou curricular tão necessários 

à condição de flexibilização e de adequação do currículo a serem 

concretizados nas propostas dos projectos curriculares. Consideramos que 

as formas de colaboração positivas são absolutamente indispensáveis pois 

proporcionam momentos de partilha de experiência, de saberes e de 

reflexão, que implicam um comungar de critérios, de pontos de vista e de 

concepções próprios, tão valiosos na definição de objectivos comuns. 

Quando essas formas de colaboração passam por uma forma inovadora de 

planificar o currículo, tornam-se imprescindíveis para satisfazer as 

expectativas dos diversos agentes educativos e contribuem para promover 

um aumento das expectativas que cada um/a coloca no projecto de 

formação curricular. 

A nossa posição é a de que a colaboração e a colegialidade são 

absolutamente indispensáveis à criação de condições para uma 

(re)contextualização do currículo nacional. Salientamos, ainda, os 

benefícios inequívocos para as escolas e para os/as professores/as da 

vivência da partilha e da reflexão conjunta. Temos a convicção de que é 

difícil romper com uma certa tradição de trabalho individual, e de que essa 

dificuldade é acrescida pela inexperiência de os professores/as assumirem 

o currículo como matéria da sua decisão. Diríamos mesmo que, aos/às 

professores/as, nunca foram acometidas funções que fossem muito além do 

desenvolver estratégias metodológicas para cumprir o programa oficial, e 

todos eles se mantiveram afastados da "fixação do currículo oficial e a 

definição dos objectivos educacionais (...), continuando estes a serem 

competências da Administração central (Morgado e Paraskeva, 2000: 12). A 

responsabilidade das escolas, no que diz respeito à autonomia curricular, 

tem-se cingido, muitas das vezes, "à capacidade de decisão sobre a 

organização e sequencialização dos conteúdos prescritos a nível central" 

(ibidem: 12). Reconhecendo como verdadeiras estas afirmações, 

acreditamos, no entanto, que se formam ventos contrários e que vivemos 

uma época em que é reconhecido, mesmo nos discursos da administração 

educativa, que a escola e os/as professores/as devem adoptar papéis 

protagonistas nas decisões curriculares. 
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3. A Escola na mediação entre um currículo nacional e o local 

Aceitando esse desafio de assumir o currículo como algo susceptível 

de ser adaptado, regulado e avaliado em função dos alunos/as reais com 

quem lidamos e dos contextos em que se movem, teremos, como 

debatemos no capítulo I, de exigir mudanças nas esferas das políticas 

educativas. O currículo nacional, adoptado pelas nossas escolas básicas, é 

"em qualquer circunstância - o conjunto de aprendizagens que, por se 

considerarem socialmente necessárias num dado tempo e contexto, cabe à 

escola garantir e organizar" (Roldão, 1999: 24) e situa-se num quadro 

cultural, social e económico abrangente. A enformar este currículo está a 

orientação cultural e ideológica adoptada pela sociedade portuguesa e, que 

aponta para uma escola pública fundamentada em princípios democráticos, 

pluralistas e de igualdade de direitos. No entanto, e apesar destes 

princípios, por tradição o currículo oficial tem-se caracterizado por uma certa 

prescrição e tem gerado uma uniformidade de modelos curriculares que se 

incompatibilizam com o conceito de currículo actualmente defendido. É 

nesse sentido que se considera que, esse currículo nacional, deve 

constituir-se como um core curriculum que conceda a garantia de igualdade 

de oportunidades a todos/as os/as alunos/as, mas deve também manter 

uma flexibilidade que permita o estabelecimento de pontes entre o nacional 

e o local, ao mesmo tempo que possibilite aos/às professores/as a 

concepção de vias alternativas para a construção do sucesso escolar. 

No quadro de uma análise de um currículo que possa contemplar e 

responder à diversidade cultural das populações hoje presentes no espaço 

escolar, Leite (1997: 72) propõe a existência de um currículo-nuclear, 

definido a nível nacional, que vá progressivamente incorporando contributos 

das realidades locais e "que o vão reconstruindo, por forma a que esse 

núcleo curricular assuma, simultaneamente, características do global e do 

local". De facto, também em nosso entender, os processos de organização 

do currículo não podem ser desligados de uma atenção aos fenómenos da 

diversidade cultural. E, por isso, há que reconhecer as escolas e os/as 

professores/as como mediadores/as entre o global e o local, ou seja, há que 

criar situações do exercício da autonomia curricular. 
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O currículo nacional português, que se tem orientado pelos princípios 

expressos na Lei de Bases do Sistema Educativo55 e por diplomas que, em 

função dela, definem a organização curricular56, evidencia, como também já 

apontámos quando discutimos a reestruturação curricular introduzida com a 

reforma curricular de 89, alguns problemas de concepção e de 

fundamentação (Alonso, 1998) que têm impedido os/as professores/as do 

exercício de uma real autonomia nos processos de organização e de gestão 

do currículo. 

De facto, um currículo prescrito (Gimeno Sacristán, 1992) como o 

que tem orientado a escola básica portuguesa, originário em decisões 

político-administrativas, tem induzido uma normatividade curricular, 

limitadora das opções para a sua gestão e tem proposto orientações 

programáticas que incluem normas sobre a elaboração dos materiais 

curriculares (Pacheco, 1996:71), sem a participação de outros parceiros. 

Ora, uma organização curricular que se destina a uma população tão ampla, 

exige, segundo Kirk (1986: 82),57 a explicitação de alguns critérios, como 

por exemplo, ser determinado por um processo de consulta democrática 

e/ou fornecer indicações para uma estrutura geral, sem, no entanto, 

estabelecer detalhadamente os conteúdos dos programas. Deve, ainda, 

reflectir uma justificável organização dos conhecimentos e disciplinas, 

incluindo a escolha do aluno (considerar as suas variações de ritmos de 

aprendizagem, maximizar as oportunidades para a auto/aprendizagem), 

implicar um sistema nacional de avaliação e de titulação e privilegiar um 

conjunto de objectivos gerais de educação que incluam os conhecimentos, 

as disposições e os valores que se exigem para se viver numa sociedade 

mais democrática. Por último, e como já atrás referimos, esse currículo deve 

adoptar procedimentos apropriados à consideração quer do nível nacional 

quer do nível local "pois ambos são necessários e, em separado, ambos 

são insuficientes" (Leite, 1997: 73). 

55 Lei n.° 46/86 adaptada pela Lei n.° 115/97. 
56 O Decreto-lei 286/89 definiu até 2000/01 a estrutura curricular dos ensinos básico e 
secundário. A partir deste ano 2001/02, para os 1o e 2o ciclos do ensino básico a 
organização curricular é definida pelo decreto-lei n.° 6/2001 (que se aplicará a partir de 
2002/03, e progressivamente ao 3o ciclo). A organização curricular passará a ser definida a 
partir de 2002/03 pelo decreto-lei n.° 7/2001. 

Citado por Pacheco (1996: 76). 
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Partindo destas considerações, uma questão se coloca: tem, o nosso 

currículo nacional, respondido a estes critérios? 

Na procura de resposta a estas questões, nomeadamente sobre a 

situação característica dos anos 80/90, encontramos em Alonso (1998: 378-

379) uma reflexão para nós, aqui pertinente. De entre os problemas de 

concepção e de fundamentação do currículo nacional que enuncia, 

destacamos aqueles que, no nosso entender, se relacionam mais com o 1o 

ciclo: 

- a falta de definição clara do modelo de construção curricular 

adoptado, nomeadamente quanto à omissão e/ou ambiguidade na 

determinação dos níveis de decisão e respectivas competências 

curriculares e especificamente o significado curricular e operacional das 

componentes regionais e locais; 

- alguma indefinição, e por vezes contradição, no paradigma 

fundamentador da matriz curricular que "resume a fundamentação 

psicopedagógica do currículo à recomendação de que as experiências de 

aprendizagem devem ser activas, diversificadas, integradas e 

socializadoras" (ibidem: 378); 

- limitar-se a apresentar as grandes finalidades contidas na Lei de 

Bases, faltando a definição de Objectivos Gerais do Ensino Básico que 

servirão de referente para a elaboração dos objectivos das diferentes áreas 

curriculares; 

- a falta de clarificação dos conceitos de básico ou mínimo nos 

objectivos (capacidades a desenvolver) e nos conteúdos (aquisições 

culturais a realizar), atendendo a que a sua clarificação é de suma 

importância para uma sociedade democrática e num sistema educativo que 

se pretende de igual modo democrático, e defende o princípio da igualdade 

de oportunidades, com respeito pela diversidade, pautando-se pelo 

pluralismo; 

- o facto de a integração curricular ficar de todo dependente da área 

escola. 

Alguns destes problemas estão, neste momento, talvez em via de 

resolução, com a implementação da Reorganização Curricular do Ensino 

Básico. De facto, no Decreto Lei 6/2001 que a regulamenta, o conceito de 
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currículo veiculado refere-se ao "conjunto de aprendizagens e 

competências, integrando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e 

os valores, a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de 

acordo com os objectivos consagrados na Lei de Bases do Sistema 

Educativo para este nível de ensino" (ibidem: 258-259). Por outro lado, 

reconhecemos às três novas áreas curriculares não disciplinares (Estudo 

Acompanhado, Área de Projecto e Formação Cívica) virtualidades que 

podem colmatar alguns dos problemas que evidenciámos, nomeadamente a 

questão da integração curricular. Mas, para nós, é o Projecto Curricular que 

cria mais possibilidades de se poder (re)contextualizar o currículo nacional e 

configurar processos de uma efectiva integração curricular, embora 

tenhamos consciência que estamos longe de assumir um conceito de 

currículo equivalente a um objecto social em construção pelos seus 

destinatários, nos seus contextos. Por outro lado, estamos conscientes do 

papel protagonista das escolas, na adaptação desse currículo nacional em 

projectos que estimulem o desenvolvimento de práticas inovadoras nas 

escolas, que atendam às diferenças e necessidades das crianças/jovens, 

que possibilitem a diversificação de formas de aprender e que sejam 

permeáveis às distintas culturas que existem no meio escolar. 

Não obstante esta existência de um currículo prescritivo e orientador 

das práticas profissionais, nunca poderemos limitar a acção dos/as 

professores/as, no passado, à de meros/as executores/as do programa pois 

sempre tiveram que tomar decisões em relação à sua prática pedagógica e 

sempre ocorreram movimentos de inovação. Baseando-nos na obra de 

Perrenoud (1993: 37), consideramos a prática curricular constituída por uma 

sucessão de micro-decisões da mais variada natureza, face ao grupo de 

alunos/as, sendo necessário gerir simultaneamente a estruturação 

intelectual das situações, a sua evolução didáctica, o clima e a dinâmica 

global da sala e, nomeadamente, algumas intervenções exteriores. O 

currículo sempre teve necessidade de ser gerido, isto é, sempre exigiu que 

se tomassem decisões, embora na sua maioria, essas decisões se 

limitassem à escolha dos processos de ensino e de aprendizagem e de 

avaliação dessa aprendizagem. 
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Temos de reconhecer, no entanto, que tem havido uma certa 

demissão das escolas do 1o ciclo quanto à sua competência de gestão 

curricular, em parte porque ela nunca lha foi concedida pela agenda política. 

Actualmente, os discursos e as medidas de concessão de uma gradual 

autonomia às escolas, por parte da administração, são um fenómeno 

comum à maioria dos países democráticos . Admite-se a ineficácia da 

centralidade, da burocratização e da uniformidade de soluções curriculares 

e organizativas face à diversidade existente entre a cultura escolar e a da 

sua população escolar, o que justifica a pertinência de as escolas, através 

dos seus próprios projectos, adequarem o currículo nacional aos seus 

contextos59. 

Se nesta concepção crítica do currículo se abrirem espaços de 

reflexão sobre o que os agentes educativos desejam e a possibilidade de 

existirem diversas formas de o alcançar, teremos de considerar outras 

alternativas e diferentes organizações curriculares. Teremos de pensar o 

currículo, como tão bem o exprime Roldão (1999: 33), em termos de 

"binómio" no sentido de que tem de existir uma dimensão uniforme -

entendido como o que é socialmente necessário a todos - referente às 

"aprendizagens comuns, o core curriculum, o que é socialmente 

58 É fundamental que se adopte uma perspectiva critica em relação a essa autonomia, 
distinguindo entre uma autonomia decretada, confrontando-se os discursos das agendas 
políticas e as contradições da sua aplicação prática no sentido de se verificar se os seus 
fundamentos não se baseiam em registos científico - pedagógicos (baseiam-se nas 
investigações sobre escolas eficazes, visando a identificação de factores que alguns 
autores consideram associados à obtenção de melhores resultados e que pretendem 
aplicar noutras escolas), ou em registos político - gestionários (procuram obter os melhores 
resultados e buscam a legitimação nas eis de mercado e técnicas de gestão empresarial)e 
uma autonomia construída, resultante do equilíbrio de forças entre os detentores de 
influência (de um lado governo e administração educativa e do outro, pais, professores e 
alunos) e assente na autonomia dos indivíduos que compõem a escola (Barroso, 1996: 
1/0). 

Num documento lançado pelo ME, em 1999, são sintetizadas as 'razões' que estão na 
origem do discurso da necessidade de "novas práticas de gestão curricular". Nesse 
documento admite-se que "a concretização do currículo tem sido baseada numa elevada 
carga horária lectiva dos alunos e centrada nos programas de um grande número de 
disciplinas isoladas umas das outras. Além disso, não tem havido uma necessária 
articulação entre os três ciclos do ensino básico e com o ensino secundário" (ibidem: 5). 
No decreto-lei 6/2001, Reorganização Curricular do Ensino Básico, estas razões são 
reafirmadas, e são apontadas algumas medidas, que foram sendo tomadas para colmatar 
esses erros, desde 1996/97, como os Currículos Alternativos, os Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária, o Programa de Expansão do Pré-Escolar. Numa fase mais recente, 
segundo o mesmo, as escolas foram solicitadas para apresentarem projectos de Gestão 
Flexível do Currículo "ensaiando as potencialidades de um novo desenho curricular" 
(ibidem: 250). 
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reconhecido como competência(s) indispensável(is) que o aluno deverá 

adquirir na escola"- e uma dimensão flexível - referente "à concretização 

que cada escola faz desse core curriculum, concebendo-o como um 

projecto curricular seu". 

Neste entendimento, fundamentado numa nova relação estabelecida 

entre a administração e as escolas, em que se criam interacções e existe 

uma verdadeira partilha de poderes de decisão sobre o currículo - ainda a 

lógica de binómio - (Roldão, 2000)60, o currículo prescrito representaria a 

base sobre a qual as escolas assentariam os seus projectos. 

Simultaneamente, enquanto projecto aglutinador das actividades 

educativas, o projecto curricular pode funcionar como agente favorecedor 

de dinâmicas escolares contextualizadas e inovadoras, essencialmente se 

funcionar como registo fundamental das opções privilegiadas "em termos de 

capacidades, conteúdos, metodologias e processos de avaliação, a serem 

desenvolvidos de maneira consistente e coordenada, nos diferentes âmbitos 

de intervenção em que o currículo se torna visível" (Alonso, 1998: 398). E 

pode garantir a efectiva mediação entre o currículo nacional e o local, 

concebido este em função dos contextos escolares e sociais e dos/as 

alunos/as. 

Com este projecto curricular, concebido num cenário de inovação, 

pretende-se que as mudanças vão além de efémeras metodologias, de 

meras técnicas pedagógicas, para alcançar uma dimensão que incida 

"progressivamente na mudança de atitudes, das actividades práticas e dos 

contextos sociais" (Alonso, 1994: 20). 

Esta ideia de projecto curricular, enquanto mediador entre o nacional e 

o local, só faz sentido numa organização escolar em que se estabeleçam 

vínculos entre o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento 

curricular. Nesta perspectiva, a individualidade/profissionalidade do/a 

professor/a joga um papel fundamental, ou seja, os professores têm de 

debater e considerar o currículo como área sua, ou seja, planificar em 

colaboração, mas desenvolvê-lo de uma forma pessoal. Neste processo, 

revelam-se de extrema importância, a cooperação entre pares, a supervisão 

60 Foi proferida numa comunicação inserida num Ciclo de Conferências que decorreu em 
Braga. 
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mútua, o trabalho de equipa, ou seja, as características de uma cultura 

profissional que permita que se ultrapasse uma autonomia de contrabando61 

(Perrenoud,1995: 201). 

Defendemos que um processo de inovação curricular requer que as 

equipas de professores/as inovadores trabalhem em colaboração com 

investigadores/as, especialistas do currículo ou mesmo equipas de 

assessoramento que reforcem e estimulem dinâmicas que possibilitem o 

melhoramento das suas propostas educativas (Torres, 1994: 190). Estamos 

convictos de que é possível, nas escolas, com equipas de professores/as 

empenhados e apoiados devidamente por 'assessores' (considerados na 

linha do/a amigo/a crítico/a, Leite, 2000), desenvolver projectos curriculares 

baseados em sistemas de trabalho aberto (Perrenoud, 1993: 47) que 

confiram um novo sentido ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Frequentemente os/as professores/as que procuram praticar a 

inovação desanimam, porque se sentem isolados ou mesmo marginalizados 

e, frequentemente, sentem que não lhes é prestado o apoio e o estímulo 

necessários. Inovar necessita de formação e assessoramento. 

Em Espanha, aquando da introdução oficial das propostas para o 

Projecto Curricular de Centro, foram formadas equipas de assessoramento 

para acompanhamento e suporte desses projectos. Embora Esteberanz 

(2000: 122) refira que a falta de recursos financeiros tenha feito com que 

esse apoio diminuísse, o certo é que existiu a preocupação de ser prestado 

um apoio lógico às equipas de professores/as que desenvolveram projectos 

curriculares inovadores. Mesmo quando, como refere, foram substituídos 

pela criação da figura do Orientador ao qual também atribuí funções de 

assessoramento e de apoio na mudança curricular. Julgamos que, no caso 

português, quando se tentam implementar medidas como a Reorganização 

Curricular do Ensino Básico, era fundamental que fossem criadas estruturas 

de formação e de apoio competentes. Leite (2000: 12), numa análise sobre 

as possibilidades em aberto ao se assumir como amiga crítica de escolas 

envolvidas no projecto de "Gestão Flexível do Currículo", afirma que essa 

61 Autonomia de contrabando é aquela que o/a professor/a adquire ao fechar a porta da 
sala e que permite que se distancie dos programas, dos projectos, da avaliação, das 
metodologias (Perrenoud, 1995: 200) 
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assessoria só é possível numa "cultura de colaboração e de envolvimento 

de toda a equipa em processos necessariamente prolongados no tempo, de 

modo a suportarem dinâmicas de apoio à implementação de inovações" e 

questiona se a actual assessoria, não funcionando nestes moldes, tem sido 

proveitosa para as equipas das escolas. 

4. A ideia de projecto na mediação para a inovação curricular 

O conceito de projecto, aplicado ao campo educativo, surge 

associado às ideias de autonomia e de inovação curricular, e surge como a 

intenção de melhorar a qualidade da acção educativa. Parte-se da 

convicção de que a gestão local do currículo permite respostas melhores do 

que quando existe uma centralização e uniformização curricular (Leite, 

2001a: 34). Acredita-se que existem mais hipóteses de se contextualizar a 

formação dos/as alunos/as, tornando-a por isso mais significativa e 

funcional, quando os/as professores/as têm possibilidades de intervir nas 

decisões da organização e desenvolvimento do currículo. Estas ideias que 

emergiram no seio de debates académicos e de análise da inadequação de 

um currículo totalmente prescrito a nível nacional, foram sendo 

gradualmente apropriado pela tutela educativa e posteriormente introduzido 

no cenário escolar, através de algumas medidas de incentivo à inovação. 

Segundo Beatriz Canário (1992: 111) a primeira menção, na 

legislação, ao conceito de projecto associado ao desenvolvimento curricular 

das escolas, surge no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo,62 

possibilitando às escolas privadas a elaboração dos seus próprios projectos 

educativos, sem que, no entanto, fossem fornecidas quaisquer explicações 

conceptuais acerca da natureza desse projecto. 

Mais tarde, e abrangendo as escolas públicas, é publicado o Decreto-

lei 43/89, referente à autonomia das escolas, em que o Projecto Educativo 

surge como pedra fundamental na construção dessa autonomia, 

Decreto-Lei 553/80. 
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considerada como sinónimo da "capacidade de elaboração e realização de 

um Projecto Educativo em benefício dos alunos e com a participação de 

todos os intervenientes no processo educativo" (ibidem: artigo 2). No 

entanto, de forma idêntica ao anterior normativo, não estabelece qualquer 

enquadramento conceptual. 

A definição mais precisa surge num anexo ao Despacho 113/ME/9363 

que esclarece que "o projecto educativo da escola é um instrumento 

aglutinador e orientador da acção educativa que esclarece as finalidade e 

funções da escola, inventaria os problemas e os modos possíveis da sua 

resolução, pensa os recursos disponíveis e aqueles que podem ser 

mobilizados". Aí, sim, são explicitadas as suas funções, embora o facto de a 

sua definição estar enquadrada num diploma que realça o conceito de 

qualidade, tenha suscitado algumas apreensões, nomeadamente a 

possibilidade de se constituir como um reforço dos aspectos da 

racionalidade técnica (Afonso et ai., 1999: 16). 

Por outro lado, pelo menos numa primeira fase, muitos destes 

projectos educativos não adquiriram o carácter aglutinador das acções 

educativas que seria desejável, continuando a representar a mera 

sobreposição de actividades desligadas entre si. A este propósito Barroso 

(1992: 46), numa análise sobre diversos projectos educativos, refere-os 

como "projectos mosaico" na medida em não possuem nem articulação, 

nem integração entre os diversos projectos que os compõe, antes 

parecendo meras colagens. 

Também Afonso et al. (1999),64 num trabalho de avaliação realizada 

sobre 22 Projectos Educativos, 33 Planos de Actividades e 19 

Regulamentos Internos, não identifica rupturas entre a realidade das 

escolas anterior à realização dos Projectos Educativos e as dinâmicas que 

por eles deviam ter sido instituídas. Essa produção parece assumir-se mais 

como "uma inovação instituída não interiorizada nem verdadeiramente 

adoptada pelas escolas e pelos seus actores (...). Tem mais a ver com a 

legitimidade externa, com o estabelecer de um isomorfismo com as regras 

63 Regulamento do Sistema de Incentivos à Qualidade da Educação, medida 5. 
64 Na realidade esta avaliação foi realizada em 1994, embora só tenha sido publicada em 
1999. 
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institucionais que valorizam a autonomia e a individualização, por exemplo 

do que propriamente com a eficiência e a eficácia" (ibidem: 58). Ou seja, 

esses documentos analisados, parecem não ter acrescentado uma mais-

valia para um desenvolvimento curricular inovador. 

Mais recentemente, o Decreto-lei 115-A/98,65 artigo 5, reafirma essa 

desejada ligação entre autonomia e projecto educativo, entendido como "o 

documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e 

aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte 

de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa". De facto, nestes últimos anos, têm surgido discursos que 

evidenciam um desejo crescente de organizar a acção educativa e o 

currículo em função de projectos. Pretende-se que os Projectos Educativos 

sejam construídos de forma mais partilhada e como respostas conscientes 

às situações vividas, ou seja, mais adequados e funcionais. Em nossa 

opinião, esta foi uma questão determinante para a adopção da ideia do 

Projecto Curricular como uma 'extensão' do Projecto Educativo. Baseado no 

levantamento das necessidades, na identificação de problemas e das 

prioridades estabelecidas, esse Projecto Curricular permite a tomada de 

decisões curriculares promotoras dessas melhorias desejadas. Aliás, os 

princípios que suportam este conceito de Projecto Curricular derivam do 

desejo de se concretizar o mandato de uma escola de sucesso para todos, 

tal como prevê a Lei de Bases do Sistema educativo aprovada em 1986. De 

facto, o cumprimento desta promessa e deste princípio exige, como já 

dissemos, que a escola se assuma como mediadora entre o currículo 

proposto a nível nacional e os contextos onde esse currículo se desenvolve, 

por forma a adequar-se à população em formação. 

O motivo pelo qual alongamos esta nossa reflexão sobre as 

possibilidades que o projecto pode oferecer como mediador para uma 

inovação curricular é porque tememos que a experiência obtida com a sua 

implementação não seja incorporada, ou seja, que a introdução do conceito 

65 Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos 
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem como dos respectivos 
agrupamentos. 
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de projecto curricular, sem uma base de reflexão e de amadurecimento, 

idêntico ao que aconteceu com o Projecto Educativo de Escola, provoque a 

apreensão (justificada) dos/as professores/as e desemboque num certo 

artificialismo defensor, ou seja, que se construam projectos curriculares por 

'modelos' mas que não produzam alterações substanciais e sustentadas 

nos contextos escolares. Tememos que a necessidade do cumprimento 

legal, por parte das escolas, da concepção de um Projecto Curricular, 

lançado pela actual Reorganização Curricular, possa induzir a que se 

realizem projectos esvaziados de reflexão e de intencionalidade. Nesta 

mesma linha de ideias, Torres (1994: 190) alerta-nos para o perigo da 

apropriação do conceito de projecto curricular, por parte do discurso 

administrativo, em forma de linguagens renovadoras e transformadoras mas 

das quais resultam modelos prescritivos, e que podem acabar, "se a 

apropriação tem êxito, convertidos em representações abstractas ou vazias, 

meros lemas que com a sua pronunciação alcançam a ilusão de que 

vivemos noutra realidade, ainda que nada tenha mudado na prática". 

4.1. O Projecto Curricular como Instrumento de Inovação 

Ainda que já tenhamos, em diversos momentos desta nossa 

discussão teórica, explicitado alguns dos critérios que nos levam a 

privilegiar uma organização curricular baseada na construção de projectos 

curriculares locais, consideramos que uma das suas características mais 

defensáveis é o facto de ter "entre as suas finalidades mais idiossincráticas 

a de estimular a renovação e a inovação pedagógica" (Torres, 1994: 189). 

De facto, os projectos curriculares devem traduzir novas ideias sobre as 

abordagens do saber das disciplinas e novas concepções do processo de 

ensino/aprendizagem, assim como devem induzir novas metodologias de 

trabalho que rompam com a mera postura de recepção de uma informação 

transmitida por outrem. Dessas novas formas curriculares, destacamos o 

modelo integrado ou globalizador que pode oferecer alternativas a um 

enfoque tradicional onde as disciplinas aparecem isoladas, com fronteiras 
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estanques entre si e onde é muitas vezes privilegiada a mera aquisição do 

conteúdo. 

Beane (1997) utiliza o termo integração para expressar uma maneira 

própria de desenhar o currículo, que dá atenção particular à integração de 

quatro dimensões como sejam a experiência dos jovens, a integração social 

e a do conhecimento e a participação dos jovens/alunos/as na construção 

desse desenho curricular. A questão principal, segundo Beane (ibidem: 4), e 

relativamente à primeira dimensão, reside na forma de organizar as 

experiências curriculares, e o conhecimento que envolvem, de forma a que 

os jovens facilmente integrem e conservem essa aprendizagem. Uma 

aprendizagem baseada numa experiência construtiva e reflexiva ajuda-nos 

a aprender sobre nós e o nosso mundo, mas também pode ser apreendida 

para ser utilizada no futuro em novas situações. 

A dimensão da integração social baseia-se na assunção de que, 

numa sociedade democrática, a escola deve promover experiências 

educacionais partilhadas por todos os jovens, das mais diversas 

características, e com as mais diversas experiências de vida, através de um 

currículo que promova algum senso comum de valores, organizado em 

torno de questões sociais e construída numa planificação colaborativa, que 

congregue professores/as e alunos/as comprometidos com a integração do 

conhecimento. 

Ainda para este autor (ibidem: 7), o isolamento e a fragmentação do 

conhecimento é "parte profunda da escola". Ao contrário do que é defendido 

por diversos autores, a escola elementar, na sua opinião, assume uma 

estrutura curricular disciplinar idêntica à dos outros ciclos e, muito 

frequentemente, arranja um horário no qual a 1a hora é para artes, a 2a para 

aritmética, a 3a para outra área e assim por diante. 

Quanto à participação dos estudantes na planificação curricular, e 

dado o facto de a integração curricular estar ligada ao conceito de educação 

democrática, este deve ser um aspecto crucial do desenho curricular. Beane 

(1997) argumenta que é difícil aos adultos saberem o que os jovens pensam 

sobre os assuntos que são usados para organizar o currículo, assim como 

das experiências que os podem ajudar a aprender, sem que se lhes 

pergunte. 
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Nesse sentido, e ainda de acordo com Beane (1997), numa 

abordagem integradora, planear começa com um tema central e prossegue 

através da identificação de grandes ideias ou conceitos relacionados com o 

tema e actividades que podem ser usadas para o explorar. Difere, embora 

muitas vezes seja confundido, de uma organização em que o tema é 

sugerido por uma fusão de disciplinas (nesse caso fazem-se pequenos 

projectos envolvendo por exemplo duas disciplinas), de áreas que 

atravessam diferentes disciplinas (escrever, avaliar) e/ou de currículos 

multidisciplinares, em que a planificação começa com o reconhecimento das 

identidades das diversas matérias assim como as competências que podem 

ser adquiridas com elas, respondendo à questão: como é que cada 

disciplina pode contribuir para o tema. Nestes casos o tema torna-se 

secundário, o que para este autor não é aceitável enquanto projecto 

integrado. Um projecto integrado define-se como: 
"uma abrangente teoria do desenho curricular que incorpora 
particulares pontos de vista acerca dos propósitos da 
escola, a natureza da aprendizagem, a organização e uso 
do conhecimento e o significado da experiência educacional" 
(ibidem: 95). 

Dito de outro modo, um projecto integrado pressupõe que a porta de 

entrada seja o próprio projecto e não os conteúdos cognitivos sugeridos 

pelas disciplinas. Na prática, nesta concepção de integração, as disciplinas 

são subsidiárias para se responder a uma situação ou resolver um 

problema. 

Obviamente que estes pressupostos sobre a construção de projectos 

curriculares obedecem a uma concepção de desenvolvimento curricular, e a 

determinadas concepções sobre a aprendizagem. E correspondem, 

designadamente, a representações específicas sobre a criança/jovem que 

se transforma, ou é transformado pela escola, em aluno/a. Tradicionalmente 

este/a aluno/a foi, e ainda é, em alguns casos, como o assegura o mais 

comum dos dicionários, alguém "que recebe doutrem educação e 

instrução", e o/a professor/a é, por sua vez, entendido/a como um/a agente 

educativo/a por excelência, encarregado de transmitir o conhecimento 

elaborado para o efeito. 
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Se queremos alterar esta realidade e se o que queremos é de facto 

desenvolver nos/as alunos/as competências de análise crítica que lhes 

permitam questionar, investigar e intervir, então a escola terá de se 

organizar de forma a introduzir algumas transformações na relação com o/a 

aluno/a e alunos/as, planificando racionalmente a intervenção pedagógica 

de forma a que procedam a uma ruptura epistemológica66, ou seja, que o/a 

aluno/a "questione e reformule os seus modos empíricos de representar a 

estrutura e o funcionamento do mundo real, organize significativamente 

corpos estruturados de conhecimento e desenvolva métodos e estratégias 

potenciadores de formulação hipotética, de análise e investigação" (Pérez 

Gómez, 1989b: 325). Se todo o ensino tem como objectivo principal a 

reconstrução do conhecimento pela criança/jovem, é pertinente que se 

determinem as implicações que esta finalidade tem para a acção 

pedagógica (ibidem: 323). 

Quando os conteúdos de aprendizagem e o modo de trabalhá-los, ou 

transmiti-los, não conectam com os interesses e preocupações do jovem 

que, para além de estar na escola, vive num contexto social mais amplo, as 

tarefas escolares tornam-se fastidiosas, custosas e vazias de significado. 

Se nos interrogarmos sobre o sentido do trabalho escolar, e quantas vezes 

o fazemos, encontramos em Perrenoud (1995:191) uma belíssima frase que 

o pode justificar: "o sentido depende dos desejos que se conseguem 

satisfazer, das necessidades que elimina, dos projectos que serve, das 

obrigações que cumpre". 

Partindo de uma concepção construtivista que reconhece a natureza 

social e socializadora da escola, assume-se que os alunos/as aprendem e 

desenvolvem-se na medida em que podem construir significados 

adequados em torno dos conteúdos que configuram o currículo escolar, que 

são considerados produtos sociais e culturais. Os conteúdos e experiências 

66 O autor parte da premissa de que a construção do conhecimento científico, pelo indivíduo 
ou colectividade, é feita através de um processo complexo de produção e comprovação de 
proposições hipotéticas da tentativa e erro, e não através de processos regulares ou 
lineares como às vezes é dado a entender. Á medida que aumenta a produção científica e 
as suas aplicações tecnológicas, aumenta também a distância entre conhecimento 
empírico-vulgar e o conhecimento científico-teórico. Daí a necessidade a prática educativa, 
ao organizar e seleccionar o conhecimento académico, permita que se estabelece uma 
ponte 'satisfatória' entre estes dois tipos de conhecimento, e auxiliar a criança/jovem nesta 
ruptura (Gómez Pérez, 1989b: 324-325). 
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não contêm, em si, valor, mas antes devem ser considerados instrumentais 

(PérezGómez, 1989b: 134): 
"O paradigma ecológico pôs de manifesto não só a 
complexidade psicossocial da vida escolar e as 
determinantes que na realidade afectam a estrutura das 
tarefas académicas e o comportamento dos alunos, mas 
também a distorção que na prática sofrem os conteúdos e 
experiências de aprendizagem quando, vazios de 
significação para o aluno, se convertem em simples 
mercadorias ou valores de câmbio por qualificações ou 
títulos académicos" (ibidem: 135). 

É nesta mesma linha de ideias que Alonso (1994: 29) sugere um 

modelo de projecto curricular assente numa abordagem globalizadora, em 

que exista uma "articulação em torno de problemas ou de questões pessoal 

e socialmente relevantes para os participantes no projecto, os quais 

funcionam como núcleos ou eixos globalizadores em torno dos quais se 

articulam e sequencializam todas as componentes curriculares: objectivos, 

conteúdos, actividades e avaliação". 

Com base nestes pressupostos, advogamos que "a escola terá que 

constituir-se em um recurso social do meio envolvente" estabelecendo uma 

dinâmica transitiva em que é simultaneamente fonte de iniciativas de 

desenvolvimento social e cultural e resposta a necessidades do meio 

(Zabalza, 1994: 61-62). Esta é uma questão a que somos particularmente 

sensíveis, pois a nossa experiência67 tem-nos revelado que os projectos 

curriculares, organizados em torno de intercâmbios com o meio, motivam e 

envolvem de forma mais profunda os/as alunos/as. Por outro lado, o 

princípio da democracia presente nesta participação no acto educativo tem 

de aplicar-se, também, aos/às encarregados/as de educação, enquanto 

elementos da comunidade responsáveis pelo processo educativo. 

Numa concepção construtivista da aprendizagem escolar e do 

ensino, assume-se, de acordo com Zabala (1999: 82), que a nossa estrutura 

cognoscitiva está configurada por uma rede de esquemas de conhecimento, 

que se definem pelas representações que uma pessoa possui em 

determinado momento, sobre um objecto de conhecimento. Ao longo da 

67 O projecto curricular que a escola em foco no nosso estudo desenvolveu, tem uma forte 
componente no inter-relacionamento com o meio envolvente à escola. 
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nossa vida, estes esquemas alteram-se, complexificam-se, adaptam-se a 

novas realidades e enriquecem-se do ponto de vista relacional. Essa 

natureza dos esquemas de conhecimento de um/a aluno/a dependem do 

seu nível de desenvolvimento e dos conhecimentos prévios que puderam 

construir, pois as diversas situações de aprendizagem utilizam estes dois 

elementos: 

"a situação de aprendizagem pode ser conceptualizada 
como um processo de contraste e de construção de 
esquemas de conhecimento sobre os conteúdos escolares" 
(ibidem: 82). 

Mediante um complexo processo interactivo, o/a aluno/a constrói o 

seu conhecimento no qual intervêm, como já temos vindo a referir, o meio 

social, o tipo de conhecimento veiculado, as estruturas individuais e as 

interacções diversas que se produzem na sala de aula. Nos últimos tempos, 

tem-se evoluído para uma nova visão da aprendizagem aliada ao conceito 

de aprendizagem significativa, que é definida como a construção de um 

significado próprio e pessoal para um objecto de conhecimento que 

objectivamente existe (Sole e Coll, 1997: 16). 

É um processo que conduz "à integração, modificação, 

estabelecimento de relações e coordenação entre esquemas de 

conhecimento que já possuíamos, dotados de uma certa estrutura e 

organização que varia, em vínculos e em relações, em cada aprendizagem 

que realizamos" (ibidem: 16). E, nesse sentido, existem, alguns 

pressupostos sobre a aprendizagem significativa68 que devem ser tidos em 

conta: 

Recorremos a Pérez Gómez (1989b) que, baseado na Psicologia Cognitiva, dá-nos uma 
ideia mais aprofundada desta concepção de aprendizagem significativa. Assim, na 
estrutura da memória humana é importante distinguir o corpo organizado de conhecimentos 
e os processos metodológicos que utiliza o sujeito para adquirir, desenvolver e aplicar a 
dita informação. A Psicologia cognitiva baseada no modelo de processamento de 
informação, e o delineado pelos piagetianos e pós-piagetianos, preocupa-se em clarificar 
três tipos de problemas: a estrutura da informação armazenada na memória, ou seja, no 
sujeito a maior parte dos dados agrupam-se em esquemas de rede que permitem uma 
compreensão significativa da realidade que representam. Existem dados isolados, 
ocasionais que representam a memória episódica, mas a 'eficácia' interpretativa e produtiva 
do conhecimento humano reside na ordem lógica com que se organiza a memória 
semântica (ibidem: 326); os processos cognitivos pelos quais assimila a informação, dado 
que a informação em memória possuí umas características estruturais, mas aquando na 
interpretação de uma situação ou na resolução de um problema são objecto de 
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• os conteúdos devem ser potencialmente significativos tanto da 

sua estrutura interna (significação lógica) como da possível 

assimilação (significação psicológica) devendo, além do mais, 

ter funcionalidade, ou seja, os conhecimentos adquiridos 

(conceitos, destrezas, valores, normas) devem poder ser 

recuperados quando necessários; 

• a memorização deve ser entendida numa dimensão 

compreensiva, por contraponto a uma memorização mecânica 

e repetitiva69. Zabala (1999: 77) refere que a diferença entre 

aprendizagem significativa70 e aprendizagem mecânica nos 

remete para a qualidade e quantidade dos vínculos que é 

possível estabelecer entre o novo conteúdo de aprendizagem 

e os conteúdos prévios; 

• é necessária uma intensa actividade por parte do aluno no 

sentido de estabelecer relações entre os novos conteúdos 

apreendidos e os elementos que se encontram já 

reorganizados na sua estrutura cognitiva (conjunto de 

esquemas do conhecimento); 

reelaboração; as relações entre estrutura e processos, distinguindo-se a diferença entre 
capital activo e passivo de conhecimento humano, ou seja, significa que o facto de o sujeito 
possuir um determinado conhecimento, ou tê-lo assimilado, não implica que recorra a ele 
quando necessário, pois pode não relacionar o problema com o conhecimento. Levanta, 
por outro lado a questão de como aprender, pois se as capacidades operatórias só podem 
construir-se operando activamente sobre a realidade, tal exigência implica uma 
aprendizagem por descobrimento (ibidem: 328). 

Ausubel desenvolveu vários estudos e investigações sobre as diferenças entre 
aprendizagem significativa, por recepção, e a aprendizagem mecânico-memorística de 
textos escritos. De acordo com os seus pressupostos toda a aprendizagem deve responder 
às seguintes condições: - significatividade lógica do material, ou seja, que os dados e os 
conceitos que compõem o material de aprendizagem mostrem uma estrutura lógica; -
significatividade psicológica, ou seja, que na estrutura cognitiva do sujeito exista a base 
conceptual para incorporar o novo material que possibilite uma vinculação substantiva (cit. 
por Pérez Gomez, 1989b: 328). 

A teoria da assimilação desenvolvida por Mayer (1972,1975, 1977), apoiado nos estudos 
de Ausubel, pergunta-se fundamentalmente: - Integrou o aluno activamente, a nova 
informação, aos pré requisitos cognitivos existentes? 
O produto da aprendizagem deveria ser a estrutura cognitiva recentemente organizada que 
integra o velho e o novo conhecimento e que há-de servir como um esquema de 
assimilação para as aprendizagens seguintes. A aprendizagem significativa requer a 
recepção do material a aprender; a disponibilidade de uma estrutura significativa de ideias 
familiares que pode ser utilizada para organizar e assimilar o novo material recebido e a 
activação durante a aprendizagem da tal estrutura significativa (ibidem: 329). 
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• o 'efeito' da educação formal está condicionado, entre outros 

aspectos, pelo desenvolvimento operatório da criança/jovem e 

pelos conhecimentos prévios pertinentes de que é portador; 

• é necessária motivação para relacionar o que se aprende de 

novo com o que já se sabe. 

É ainda nesse sentido que defendemos um tipo de projecto curricular 

em que os conteúdos se organizem em sequências de aprendizagem, 

(actividades integradoras), com incidência na resolução de problemas, com 

sentido e intencionalidade e apoiadas nos contextos experienciais dos/as 

alunos/as, pois só assim se reúnem as condições necessárias de 

significatividade e funcionalidade (Alonso, 1994). A tarefa de aprender exige 

uma forte implicação e uma actividade intelectual apreciável como procurar, 

seleccionar, estabelecer relações, tomar consciência e avaliar. O 

empenhamento nessa tarefa depende, em boa parte, do sentido que se lhe 

atribua e desse processo dependerá a elaboração, ou não, de uma 

aprendizagem significativa. Assim, para que uma tarefa tenha sentido são 

necessárias algumas condições: 

i) é imprescindível saber o que se trata de fazer, a que responde e 

qual a sua finalidade; 

ii) com que outras coisas se pode relacionar; 

iii) em que projecto global se insere. 

A resposta a estas questões, ou outras idênticas, é fundamental para 

essa atribuição de sentido e exige o esforço dos/as professores/as para 

ajudar os/as alunos/as a compreender o sentido, e pode contribuir, ao 

mesmo tempo, para que ele/a mesmo reflicta sobre as tarefas que propõe. 

No entanto, não se trata só de compreender a tarefa, para se lhe 

atribuir o sentido. O que nos permite implicarmo-nos, de verdade, numa 

tarefa, é a sua percepção como algo atractivo, que nos interessa, que 

responde a uma necessidade. Tudo isto funciona como motor de acção 

(Sole, 1997: 42). Se os/as alunos/as compreenderem os propósitos que 

guiam uma actividade, se os fazem seus, se participam da planificação, da 
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sua concretização e dos seus resultados, estamos a permitir-lhes 

implicarem-se activamente: 
"Não é o mesmo a lição ou unidade que toca' que participar 
num projecto para o qual nos é necessário dispor de certos 
instrumentos conceptuais e procedimentais, não é igual 
ajustarmo-nos a uma ordem previamente estabelecida que 
poder participar na eleição de determinados tópicos sobre 
os quais se vais trabalhar" {ibidem: 42-43). 

Os contextos humanos de relação, condicionados pelos processos de 

comunicação, pela vivência de papéis distintos e pela existência de relações 

de poder, na sala de aula, são, em parte, responsáveis pela delimitação da 

estrutura académica e pelas demandas de aprendizagem na aula. 

Se incidirmos a nossa análise nesses aspectos relacionais, importa 

distinguir entre o que o/a aluno/a pode fazer e aprender por si próprio e o 

que eventualmente fará e aprenderá com a ajuda/estímulo do outro 

significativo, que tanto pode ser o/a professor/a como os/as colegas, no 

sentido da sua progressão e desenvolvimento. O/a professor/a que é um 

elemento importante na organização do conhecimento, possui também uma 

percentagem importante da responsabilidade na criação desses contextos e 

uma atenção especial ao desenvolvimento curricular que tem de ser 

adequado e construído com base no/a aluno/a. Continuar a negar o carácter 

social e socializador da escola é absurdo. Só promovendo a actividade 

mental construtiva do/a aluno/a, a escola pode promover o seu 

desenvolvimento global. A aceitação disto, pressupõe que a aprendizagem 

tem de adoptar um carácter activo, no sentido de que é uma construção 

pessoal, em que não intervém só o sujeito que aprende, mas também os 

outros significativos, 'agentes culturais' indispensáveis a esse 

desenvolvimento (Coll e Sole, 1997:15). 

114 



A construção de Práticas de Inovação na Escola Básica 

4.2. Entre o projecto curricular e a inovação, que relações? 

Partindo deste nosso reconhecimento do Projecto Curricular como 

uma das formas possíveis de inovar curricularmente, concordamos com 

Gairín (1997: 20-21), quando considera que a elaboração de um Projecto 

Curricular de Escola permite que os professores/as analisem e 

fundamentem as suas opções na prática pedagógica, enquanto membros 

de uma equipa, adoptem decisões coerentes que façam convergir as 

distintas actuações, reconheçam o seu papel no desenvolvimento do 

currículo e assumam o protagonismo nos materiais curriculares. 

A (re)apropriação do quadro teórico que desenvolvemos ao longo 

desta dissertação, e as concepções que defendemos no seu 

desenvolvimento, permitem-nos delinear alguns critérios para a 

consideração (ou não) do projecto curricular como instrumento de inovação. 

Assim, e para a sistematização desses critérios utilizamos um quadro de 

dupla entrada que construímos a partir da grelha de Inovação 

multidimensional proposta por Eisner (1992)71 e que apresentamos mais 

pormenorizadamente no primeiro capítulo. 

Para cada uma das dimensões básicas da mudança, consideradas 

pelo autor (a Intencional, a Estrutural, a Curricular, a Pedagógica e a 

Avaliadora), enquadramos aquelas características que consideramos 

fundamentais para que a mudança seja construída de forma participada, 

que produza efeitos e que não seja momentânea. No quadro IV 

sistematizamos algumas características do desenvolvimento curricular que 

se adequam às diferentes dimensões de um processo de inovação: 

Citado por Félix- Angulo (1994). 
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Quadro IV - As dimensões básicas da mudança na sua relação com o Projecto Curricular 

Dimensões Básicas 
da Mudança 

Implicações para o desenvolvimento curricular 

Intencional 
A mudança penetra nas concepções dos elementos do grupo, 
estabelecendo novos significados; 
Desenho curricular aberto; sustentado por processos de 
investigação e avaliação; 
Abordagem globalizadora e Integrada das áreas disciplinares; 
Recurso a processos de ensino/aprendizagem que valorizem 
aprendizagens significativas; 
Recurso ao diagnóstico de necessidades da comunidade escolar 
(social e dos/as alunos/as). 

Estrutural 
As equipas de professores/as tomam decisões sobre o currículo 
(processos colaborativos); 
Participação dos alunos na tomada de decisões; 
Organização diversificada dos tempos e espaços escolares. 

Curricular 

Integração curricular, articulação de conteúdos vertical, horizontal 
e transversal; 
Conteúdos organizados em sequências de aprendizagem; 
0 desenvolvimento curricular tem como objectivo a solução de 
problemas e rege-se pela funcionalidade; 
Apoiado nos contextos experienciais dos/as alunos/as. 

Pedagógica 

Adopção de diferentes metodologias de trabalho como a 
investigação, que pressupõe trabalho autónomo, activo, 
colaborativo; 
Utilização do meio envolvente como recurso. 

Avaliadora 
Análise do tipo de ruptura que produz com as práticas antigas; 
Avalia o grau de decisão de que cada um/a dispõe no processo 
de produção e condução da mudança; 
Efeitos na aprendizagem dos/as alunos/as. 

Da primeira dimensão, a intencional, e da consistência das mudanças 

nela efectuadas, dependem, quanto a nós, todas as outras dimensões. 

Nunca é demais reafirmar que só baseados em processos colectivos de 

reflexão crítica sobre a concepção curricular que, muitas das vezes 

inconscientemente, enforma as nossas opções e decisões, é possível obter 

mudanças curriculares profundas que alterem significativamente os 

contextos escolares. 

Um processo de desenvolvimento curricular supõe uma mudança 

significativa que afecta a concepção de aprendizagem, a organização, a 

participação e a responsabilidade de todos na tomada de decisões. 

Esteberanz (2000: 121) argumenta que "às pessoas não se lhes pode dar 

um propósito, já que os propósitos surgem no interior de cada um, e, afinal, 

a mudança é um processo contínuo". 

Por fim, salientamos um aspecto elementar, transversal a todas as 

dimensões: as relações de poder que se estabelecem entre professores/as 
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e alunos/as, professores/as e comunidade. Apesar de um discurso 

democrático sobre diálogo, partilha e tomada de decisões conjunta, esses 

valores são de difícil concretização e transformá-los em atitudes 

espontâneas acresce de mais dificuldade. 

A palavra poder, geralmente, é percepcionada como uma coisa 

negativa: o seu uso, o do poder, pode significar métodos de controlo da 

liberdade dos outros em benefício pessoal. Mas poder também tem 

abordagens positivas: a satisfação de ter realizado algo, a confiança em si 

próprio por ter ultrapassado um obstáculo. É nesse sentido que pensamos 

que nós, professores/as, devemos partilhar o nosso poder permitindo que 

os/as alunos/as façam as suas próprias escolhas e respeitando-as. Que 

aprendam que são capazes de fazer coisas, que têm poder para mudar 

algo. E que para além de sujeitos de aprendizagem são actores da sua 

aprendizagem. 

Constatamos que as mudanças que têm ocorrido nas sociedades sob 

a forma de políticas de globalização do mercado e da economia e as 

mudanças sociais, e que se traduzidas em novos modos de viver, com 

elevados graus de incerteza, de imprevisibilidade, não o são tão visíveis na 

escola que, apesar destas transformações, procura moldar e lidar com o 

público da mesma forma que na modernidade. Neste quadro, é mais do que 

tempo de mudarmos de paradigma, e passar de um paradigma da certeza, 

caracterizado pela utilização de instrumentos didácticos rigorosamente 

programados, por práticas seguras, estereotipadas e rotineiras, pela 

dispersão do saber em fragmentos/parcelas, para um paradigma da 

incerteza inscrito num método de projecto, na concretização de situações 

espontâneas, não programadas, da utilização de novas capacidades e na 

subjectivação do/a aluno/a (Pourtois e Desmet, 1999: 40). 
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O Objecto de Estudo e a Construção Metodológica da Investigação 

Notas Introdutórias 

O interesse pela problemática que deu origem à reflexão teórica 

apresentada na primeira parte deste nosso estudo, a inovação curricular, 

resultou de um trabalho desenvolvido numa escola do 1o ciclo no âmbito do 

Projecto TEIAS. Esse trabalho desenvolveu-se ao longo de dois anos de 

estreita colaboração e de partilha de problemas, de interesses e de 

expectativas, quer em relação à educação escolar dos/as alunos/as, quer 

de ordem pessoal e de um crescimento profissional, facilitador da 

renovação de práticas curriculares. Este envolvimento profundo, quer com 

os/as docentes, quer com os alunos/as, fez-nos, de alguma forma, hesitar 

em encetar esta investigação, pelo receio de que esse envolvimento 

pudesse 'distorcer' a investigação. 

Mas, vencidas as apreensões iniciais, partimos com consciência de 

que qualquer investigação é sempre um processo de construção por parte 

do investigador, na medida em que não existe uma análise científica que 

seja independente de um determinado ponto de vista ponto de vista, pois 

realiza-se através de um olhar 'específico' sobre a realidade que, articulado 

com um quadro teórico-conceptual, se interroga. Neste sentido, admitimos e 

aceitámos como natural que a implicação e o envolvimento do investigador 

exerçam uma influência inegável sobre essa mesma investigação. Por outro 

lado, o contrário, ou seja, uma investigação a 'frio' seria para nós 

inaceitável, no sentido de que se tornaria impossível, no tempo que é 

destinado a uma tese, abarcar e atender à complexidade que pode ser, e é, 

uma instituição escolar. 

Estas e outras razões levaram-nos a desenvolver esta investigação 

num paradigma crítico e a privilegiarmos a entrevista como meio para 

captarmos as representações e as impressões dos professores/as sobre a 

acção vivida e a, consequentemente, elegermos a análise de conteúdo 

como meio privilegiado de leitura desses discursos. 
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1. O sentido da investigação 

A investigação educacional e o seu sentido, investigar porquê e para 

quem, são questões centrais no debate actual em Ciências da Educação, e 

complexificam-se quando alguém, como nós estudantes de Mestrado, nos 

determinamos a desempenhar tão ambiciosa tarefa. Bem cedo fomos 

doutamente compelidos a reflectir sobre uma, (a), problemática na área de 

Educação e Currículo, sobre a qual desejássemos investigar. Para além do 

importante debate interno que estabelecemos nas aulas de Mestrado, 

encontrámos também algum 'conforto' num trabalho de Nóvoa (1996), em 

que o autor enuncia três teses que consideramos importantes para iluminar 

um processo de decisão de quem, como nós, se confronta com esses 

dilemas: 

A primeira tese reflecte a velha questão de uma pretensa encomenda 

de uma investigação, por parte de alguém, entidade abstracta, 

interessado/a em eventuais resultados favoráveis. A investigação não pode, 

nem deve, ser regulatória, nem legitimadora das políticas educativas, pois 

"o trabalho científico destina-se à produção de novas teorias e 

inteligibilidades, à criação de novos conceitos e modos de pensar a acção 

educativa e pedagógica" (ibidem: 109). 

No quadro desta tese, o investigador não deve pretender impor 

soluções educativas, o que é uma questão fundamental para quem se 

envolve numa investigação. De facto, uma questão que ensombra qualquer 

investigador consciente é a opção que o vai orientar no percurso dessa 

investigação: como conciliar o desejo de trabalhar um tema actual na 

agenda política sem acomodar essa investigação aos interesses do 

sistema? 

A segunda tese centra-se na velha distinção entre a teoria e a 

prática. Poderão as ciências da educação arrogar-se do direito de produzir 

teoria com o objectivo de melhorar as práticas, de os investigadores se 

considerarem especialistas na área da educação e desconsiderarem os 

professores nas suas competências de "produtores de saberes emergentes 

da experiência e da reflexão sobre a prática"? (ibidem: 110). O autor advoga 

que as duas racionalidades (científica e das práticas) devem ser 

autonomizadas para que se possam fertilizar. Assume, assim, que a 
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investigação educacional "deve favorecer uma compreensão pelos próprios 

professores dos seus conhecimentos e saberes" e no "desenvolvimento de 

uma cultura de trabalho colaborativa e cooperativa, tanto no seio das 

escolas como na articulação com as comunidades científicas"(/Mtem: 111), 

posição esta assumida também por diversos autores. 

É também esse o nosso entendimento de uma investigação 

educativa. As questões educativas não podem ser reflectidas fora da escola 

e sem os professores, como se se tratasse de uma qualquer investigação 

cientifica sobre um vírus. No nosso caso, acreditamos mesmo que não 

existe nenhuma vacina que estimule a inovação, não existe mudança sem 

desejo. Por isso, esta investigação como tantas outras investigações 

educacionais, tinha de decorrer de processos concretos, com os 

professores e sobre as suas praxis. 

Esta investigação pretende mesmo instituir-se como uma espécie de 

moratória, introduzindo um espaço de reflexão sobre o projecto vivido e 

estabelecer pontes para o futuro: o que ainda se pode fazer para que o 

Projecto Teias aprofunde e/ou melhore as suas conexões e que vivências 

pode/deve a escola proporcionar aos/às alunos/as que lhes permita a 

realização de um desenvolvimento global e harmonioso, numa escola séria 

(no sentido de que é justa, competente, equitativa) mas também 

estimuladora, activa e enérgica. 

A última tese defende uma ciência crítica que viabilize um 

conhecimento pertinente para a compreensão e análise das realidades 

educativas, enfatizando a construção das condições necessárias a um 

reforço da comunidade científica, sem o qual não será possível conseguir o 

que o autor chama de massa crítica. 

Referindo-se a diversos paradigmas (pós-modernismo, pós-

estruturalismo, hermenêutica, fenomonologia, teoria crítica) como etiquetas, 

Nóvoa (1996: 112) diz-nos que eles "não podem ser estratégias de 

inclusão/exclusão, pois é preciso aceitar as tensões, os conflitos e as 

paixões que habitam o espaço social da ciência". E nesta linha, sugere-nos 

uma nova investigação educacional que, do ponto de vista metodológico, se 

baseie mais na linguagem e no diálogo. É este desafio que nós estamos 
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dispostos a aceitar, assim, como já o fizeram antes de nós diversos 

investigadores, comprometidos com princípios idênticos. 

Dissemos, noutro contexto,72 que "genericamente, para a perspectiva 

positivista, a teoria é a fonte dos princípios que irão ser aplicados na prática; 

para a perspectiva interpretativa, a prática é o domínio do discernimento 

profissional, que se irá desenvolvendo à medida que aumenta a 

clarividência dos professores; para a perspectiva crítica, a relação entre o 

teórico e o prático é encarada como uma relação dialéctica e a teoria 

desenvolve-se e é comprovada em e através da reflexão e da prática". 

Cremos, neste momento, depois de mais algum caminho percorrido, que 

não se trata de perspectivas tão antagónicas, mas sim de posições que se 

podem complementar. 

A diferença fundamental, para nós, é que uma ciência educativa 

crítica tem como finalidade transformar a educação, dirigindo-se à mudança 

educativa, sendo que a explicação (positivista) e a compreensão 

(interpretativa) são momentos de um processo de transformação, mas que 

não elegem essa transformação como finalidade em si. Propõe-se, assim, 

uma forma de investigação educativa concebida como "análise crítica que 

se encaminha para a transformação das práticas educativas, dos 

entendimentos educativos e dos valores educativos das pessoas que 

intervêm no processo, assim como das estruturas sociais e institucionais 

que definem o marco de actuação dessas pessoas" (Carr, Kemmis,1988: 

168). 

Para uma investigação fundamentada na ciência educativa crítica, o 

papel do investigador é reformulado no sentido de se entender a sua 

participação no desenvolvimento do conhecimento como uma acção social 

e política que tem de compreender-se e justificar-se como tal; a relação 

entre o teórico e o prático é também considerada numa nova perspectiva. 

Apesar das interpretações dos actores desempenharem um papel central, 

não é suficiente apenas um juízo prático. O professor tem que desenvolver 

Barbosa, C; Brandão, B.; Macedo; T.; Silva, O. (1997) Relatório de Estágio 
"Acompanhamento e avaliação de Projectos - construindo um percurso avaliativo. FPCE -
UP: Porto. 
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uma compreensão sistemática das condições que configuram, limitam e 

determinam a acção, de forma a que possa ter em consideração esses 

factores limitativos. Tal só é possível se os envolvidos realizarem uma 

"participação activa, colaborativa, na articulação e definição das teorias 

iminentes nas suas próprias práticas, bem como o desenvolvimento dessas 

teorias através da acção e reflexão permanentes" (Carr e Kemmis, 1988: 

164). 

A investigação-acção, ao incorporar certos valores educativos e, ao 

mesmo tempo, submeter esses valores à prova da prática, vincula a 

teorização educacional crítica com uma prática educativa crítica, num 

processo que se ocupa simultaneamente da acção e da investigação, 

interessando simultaneamente ao indivíduo e ao grupo na organização de 

uma comunidade auto-reflexiva. 

No desenvolvimento do processo investigativo houve a pretensão de 

se formar essa comunidade reflexiva, nós, enquanto formadores do Projecto 

TEIAS, com os/as docentes da escola do 1o ciclo, envolvendo os/as 

alunos/as e a comunidade. 

2. A Escola objecto de Estudo e o Projecto TEIAS 

2.1. A Escola objecto de estudo 

A colaboração desenvolvida com a Escola da Vila da Pedra data de 

1998, momento em que a escola integrou pela primeira vez o Projecto 

TEIAS. Trata-se, como já dissemos anteriormente, de uma escola do 1o 

ciclo, com um corpo docente estável, num total de dez professores/as, uma 

das quais exerce funções no âmbito dos Apoios Educativos, três auxiliares 

da acção educativa e uma população discente constituída por 21273 

alunos/as. 

Três das professoras estão há mais de vinte anos na escola (uma há 

23 anos, outra há 22 e uma outra há 20 anos), uma professora há 15 anos, 

Dados referentes a 2000/2001. 
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enquanto que os/as restantes trabalham lá entre há os nove e os três anos. 

Estes anos de permanência na escola parecem ser sinónimo (e a análise de 

conteúdo evidencia esse facto) de um sentimento forte de pertença e de 

uma participação activa na construção daquela escola. 

A escola está situada na periferia do Grande Porto, mais 

precisamente a 13 km de Penafiel, numa vila conhecida como a Vila da 

Pedra pelo facto de uma grande parte da população masculina activa se 

empregar nas pedreiras de exploração de granito, situadas nas zonas 

limítrofes da Vila, e na indústria da construção civil. A população feminina 

emprega-se maioritariamente na indústria da confecção, que varia entre as 

pequenas, médias e grandes empresas situadas um pouco por toda parte. 

Existe ainda uma percentagem significativa de emigração, sendo que as 

crianças da escola têm diversos parentes espalhados um pouco por todo o 

mundo. 

O forte poder económico de uma percentagem da população, oriundo 

da exploração das referidas pedreiras e das confecções, fez desenvolver 

extraordinariamente o comércio, daí que, na zona central da Vila, 

encontremos um variado leque de serviços comerciais que vão desde os 

talhos, mini-mercados, padarias, a um laboratório fotográfico, vários cafés, 

salões de jogos e até uma dependência bancária. Realiza-se ainda uma 

feira semanal no centro da Vila, onde se situa também, de resto, a escola. 

A 'Vila da Pedra' possui, ainda, e ao nível de serviços de saúde, um 

Centro de Saúde, uma Clínica Particular, uma farmácia e, ao nível cultural, 

uma Banda Filarmónica, um Grupo Coral, um Grupo de Teatro e um 

Rancho folclórico. Ao nível desportivo, a variedade não é tão grande, pois 

possuí apenas um Grupo Desportivo (embora as crianças denunciem que 

só há futebol e que as outras actividades só existem em Penafiel, para os 

ricos) e um clube de Tiro. Saliento estas dimensões porque, apesar das 

limitações referidas no âmbito desportivo, este é um cenário pouco habitual 

nas vilas do concelho. 

É uma vila atractiva, com um jardim central, uma igreja bela e 

antiquíssima, com um amplo e convidativo adro em redor, junto à qual se 

situa um grande salão paroquial, onde se realizam diversas iniciativas 
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culturais e musicais e com as suas casas de granito, algumas delas bem 

antigas. 
Continuando a descrição física da escola, importa referir que o seu 

edifício é de tipo P3, área aberta, mas que, como a maioria das escolas 

deste tipo, funciona com salas individuais (foram erguidas separações). O 

edifício possui no seu total dez salas de aula, um salão polivalente com 

balneário, cantina, sala de professores, 2 gabinetes, átrios e espaço para 

arrumos e um pavilhão pré-fabricado um pouco degradado. 

Face a esta descrição, e comparando com algumas realidades 

nossas conhecidas, poderíamos argumentar que é um escola privilegiada 

em termos de espaço. No entanto, já há dez anos que a escola está 

reduzida a 4 salas de aulas,74 o que é manifestamente insuficiente para as 

duzentas crianças inscritas no 1o ciclo, situação da qual resultam diversos 

inconvenientes como o trabalho em regime duplo75, turmas muito 

numerosas e falta de espaço para Educação Física. 

2.2. O Projecto TEIAS 

O Projecto TEIAS - Tecer Estratégias Interactivas e Articular 

Significados - desenvolveu-se a partir de 1997, com origem na Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, financiado 

pelo Programa Educação para Todos (modalidade B), nasceu do saber e da 

experiência obtidos em diversos processos anteriores de investigação-

acção,76 e justificou-se na constatação de que, apesar de uma proclamada 

educação básica para todos, democrática no acesso, ainda não existem 

condições para o sucesso de todos os/as alunos/as, ou pelo menos de uma 

percentagem significativa, facto que associado a outras contingências, 

74 As restantes 6 salas estão cedidas à extensão da Escola EB 2/3 de Pinheiro devido a um 
acordo entre a Câmara Municipal de Penafiel e a DREN. 
75 Existem dois regimes de horários no 1o ciclo: normal (funciona com um período de 
manhã e outro de tarde) e duplo (só de manhã ou só de tarde). 
76 Estágios realizados no âmbito das Ciências da Educação da FPCE-UP, na temática dos 
grupos comunitários; trabalhos realizados pelo Projecto Procur da Universidade do Minho; 
trabalhos desenvolvidos por investigadores do CUE da FPCE-UP. 
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conduz à exclusão e ao abandono escolar por parte dessa população 

discente. 
O TEIAS77, desde o seu início, propôs-se tecer estratégias 

interactivas tendo por base uma concepção de escola enquanto 

comunidade educativa, dinâmica, onde se interrelacionam o saber fazer e o 

saber ser que, articulando significados no quotidiano dos alunos/as, 

possibilitem a construção de pontes entre os saberes escolares e os 

saberes prévios dos/as alunos/as. Propõe-se, portanto, estimular a 

ocorrência de aprendizagens significativas, trabalhando com equipas 

envolvidas em projectos construídos, desenvolvidos e avaliados por essas 

equipas . 

O Projecto materializou-se em duas equipas, uma de Coordenação79 

e uma de Mediação80 (docentes universitários, licenciados em Ciências da 

Educação, Mestrandos/as) que trabalham, desde então, em colaboração 

com equipas/escolas de diversas regiões, fomentando e apoiando 

processos de inovação e de mudança no sentido da realização de projectos 

promotores do sucesso e do interesse das crianças e dos jovens pela 

escola. Embora esses projectos resultassem, e resultem, da especificidade 

de cada escola/equipa, as dimensões que foram sempre privilegiadas dizem 

respeito a: 

- projectos educativos de escola e de redes de escolas; 

- projectos curriculares de escola e de redes de escolas; 

- práticas e aprendizagens significativas; 

- redes de comunicação escola-comunidade. 

Porquê estas dimensões e não outras? A razão fundamental liga-se 

com a pertinência destas questões para as escolas e para a construção de 

uma formação com sentido, em que a escola não se isole do resto da 

sociedade. Com base numa conjuntura nacional, mas também internacional, 

77 A sigla significa Tecer Estratégias Interactivas, Articulando Significados. 
78 Adaptado do documento inicial de apresentação do TEIAS. 
79 Em 1997 a Equipa de Coordenação era constituída por Stephen Stoer, Maria José 
Magalhães, Carlinda Leite, Manuela Terrasêca, docentes da FPCE - UP. 
80 Em 1997 a Equipa de Mediação era constituída por Adelina Andrês, Irene Silveira, Laura 
Oliveira, Lúcia Gomes, Manuela Machado, Olinto Silva, Piedade Brandão, Rosália Rocha, 
Rosa Madeira, Teresa Macedo. 
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motivada em parte pela ineficácia dos movimentos de reforma levados a 

cabo, a aposta actual da agenda política reside na importância e 

centralidade da escolas (e das redes de escolas) e nos processos 

autónomos e identitários de escolha de caminhos individuais, ainda que 

subordinados a um referente comum (que, no nosso caso, é constituído 

pela Lei de Bases do Sistema Educativo e pelo Currículo Nacional). 

A operacionalização destes pressupostos do TEIAS passa pela 

construção de Projectos Educativos, mediadores dos interesses nacionais e 

dos interesses/problemas/necessidades locais, e de Projectos Curriculares 

que se constituam, simultaneamente, como expressão desses desejos e 

que obedeçam a determinados requisitos que consideramos fundamentais 

numa escola de sucesso para todos que a vivenciam (professores/as, 

alunos/as, auxiliares acção educativa...). 

O entendimento que fazemos desses projectos curriculares é, como 

expressamos noutro contexto,81 "um espaço para o desenvolvimento do 

trabalho colaborativo entre docentes assente na reflexão sobre as práticas 

educativas, possibilitando a construção de um currículo local caracterizado 

pela coerência entre os valores educativos e a sua realização prática e 

entre os objectivos gerais do sistema educativo e dos contextos de vida das 

crianças, adolescentes e jovens que frequentam as escolas. 

Simultaneamente, estes projectos curriculares permitem, quer a 

participação dos alunos na tomada de decisões sobre o que aprendem e 

como aprendem, quer a aquisição de uma postura activa dos alunos nos 

processos de aprendizagem que se assumem como construtores do seu 

pensamento e saberes." 

Quanto a estes saberes, e assumindo o TEIAS uma orientação na 

óptica de perspectivas globalizadoras do conhecimento, recorre a 

procedimentos que valorizam, simultaneamente, o conhecimento escolar e 

o conhecimento quotidiano, o conhecimento disciplinar e o conhecimento 

relevante para a vida. E, é na intersecção dessas 'dicotomias' que se 

constróem os projectos curriculares, projectos estes assentes em dinâmicas 

abertas, flexíveis e que envolvem a participação tanto de professores/as 

TEIAS, Maio de 1998. 
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como de alunos/as, assim como de outros parceiros considerados 

relevantes para a prossecução de determinadas metas. 

E, como é que estas intenções têm sido semeadas nas escolas? 

É reconhecido que tem de existir um terreno fértil para ideias 

inovadoras e que é condição essencial, para essa inovação, que seja da 

vontade expressa pelas escolas que se inicie todo o processo. Por isso, 

também no TEIAS tem sido uma tónica dominante procurar-se o 

envolvimento de professores/as e educadores/as em equipas de trabalho 

que, utilizando metodologias de investigação-acção, procuram através de 

diversas estratégias (elaboração do Projecto Educativo, Projectos 

Curriculares...) adequar o currículo nacional às características dos contextos 

e dos alunos/as. Procura-se que as escolas dos vários níveis de 

ensino/educação se associem em objectivos comuns, através da estrutura 

de pólos, procurando articulações que configurem projectos de formação e 

de aprendizagem sequenciais. Reconhece-se que o estabelecimento de 

parcerias é deveras fundamental nesta concertação de esforços por uma 

educação de qualidade. 

O TEIAS estabeleceu, ainda, como objectivo primordial, o 

envolvimento dessas equipas em processos de investigação curricular 

articulados com um desenvolvimento profundo da sua profissionalidade 

docente. Estas questões tinham subjacente o desejo de essas equipas 

desenvolverem uma conscientização dos problemas que atravessam a 

escolaridade básica e que só serão possíveis de ultrapassar, na medida em 

que as práticas pedagógicas e curriculares sejam projectadas e reflectidas 

num colectivo profissional que sustente e respeite cada individualidade. 

Parte-se da ideia de que estas preocupações possam servir, ao mesmo 

tempo, de trampolim para práticas inovadoras, adequadas à diversidade e 

às características da população discente. 

Como estratégia de apoio à intervenção e à construção, quer da 

mudança pessoal e profissional dessas equipas, quer dos projectos 

educativos e curriculares, o TEIAS recorre da estrutura da formação 

contínua do PRODEP, e utiliza as modalidades de Círculo de Estudos e de 

Projecto, por serem as que mais se adequam aos objectivos que orientam o 

TEIAS. 
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A inclusão da escola da 'Vila da Pedra' no TEIAS, em Setembro de 

1998, decorreu de algumas conversas informais sobre o trabalho 

desenvolvido pelo projecto com alguns/mas professores/as daquela escola 

que demonstraram interesse em integrar a "rede" e depois de participarem 

num Seminário (em Julho de 1998) 'aliciaram' os/as restantes colegas. 

Temos consciência de que o grau, o tempo e a intensidade da adesão 

dos/as professoras foi variável. No entanto, o trabalho realizado, do qual 

decorre esta investigação, foi intenso, profundo nas relações que 

estabeleceu e nos laços que estreitou. Esperamos conseguir transmitir de 

forma adequada esse processo tão rico e, ao mesmo tempo, problematizá-

lo, no sentido de enriquecer esse processo (num futuro) ainda mais. 

3. Procedimentos de Pesquisa 

Foi esta a concepção que enformou a nossa investigação e que nos 

levou a privilegiar métodos qualitativos (recolha de documentos elaborados 

pelos professores/as e entrevistas semi-dirigidas) para a recolha de 

informação no sentido de que o estudo da escola, e a sua melhoria, só é 

possível se nos deixarmos influenciar pelos paradigmas interaccionistas de 

análise, que encaram as organizações como construções sociais, e colocam 

a ênfase na acção dos indivíduos, nos seus interesses, nas suas 

estratégias, nos seus sistemas de acção concretas (Barroso, 1996: 10). 

As fontes principais de recolha de informação foram os documentos 

dos Projectos Curriculares realizados nos anos lectivos de 1999/2000 e 

2000/01 e as entrevistas realizadas a todos/as os/as professores/as da 

escola. As duas primeiras entrevistas foram realizadas fora do contexto 

escolar, por conveniência das professoras, e as restantes foram realizadas 

na sala de professores em horário não lectivo. Essas entrevistas tinham 

como objectivos fundamentais: 

a) Identificar: 
- algumas dinâmicas anteriores indicadoras de motivação para inovar; 
- algumas das características desta equipa de professoras/es; 
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- concepções de Educação e de Escola privilegiadas; 
- concepção de currículo que orienta esta equipa de professores/as. 

b) Conhecer: 
- características do Projecto Curricular de Escola desenvolvido, mudanças 

curriculares ocorridas e a percepção das/os professores sobre essas 

mudanças; 
- o tipo de contributos que trouxe a parceria com o TEIAS, aos/às 

professores ao nível profissional e pessoal. 

3.1. As entrevistas 

Desde sempre, a realização de entrevistas, como técnica 

fundamental de recolha de informação, tem sido utilizada nas mais diversas 

investigações realizadas no âmbito das Ciências da Educação, existindo 

diversos livros que fornecem indicações como 'fazer entrevistas'. 

Encontramos em Biklen e Bogdan (1994:134) uma definição corrente sobre 

o seu propósito: "a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo". 

A bibliografia fala-nos, também, de diversas tipologias de entrevista, 

nomeadamente as que distinguem Hébert, Goyette e Boutin (1994: 162) 

como orientadas para a resposta ou para a informação, diferindo entre si no 

papel atribuído quer ao entrevistado, quer ao entrevistador. No primeiro 

caso, é o entrevistador que procura controlar todo o processo, enquanto no 

segundo caso é o entrevistado que impõe o grau de orientação. 

Outra distinção introduzida por estes autores diz respeito ao 

paradigma em que se inserem, sendo que umas se inscrevem num tipo 

sociográfico, em que o entrevistador se mantém distanciado do fenómeno 

estudado, e outras num tipo fenomenológico correspondendo a um 

entrevistador também exterior ao fenómeno, mas que investiga as 

percepções dos que dele fazem parte para compreender (ibidem: 163). 

No nosso caso, em que pretendemos dar visibilidade aos discursos 

dos actores envolvidos na investigação, às suas concepções e 
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representações sobre dinâmicas de mudança e contribuir para explicitar 
questões que nos parecem fundamentais para uma escola mais justa 
socialmente, mais adequada à diversidade de interesses dos/as alunos/as, 
e propiciador de um processo de ensino/aprendizagem mais inovador, 
inscrevemo-nos mais no segundo tipo de entrevista. No entanto, não sendo 
a entrevistadora exterior ao processo, tal facto introduziu algumas 
preocupações na entrevista, nomeadamente a tentativa de 'dissimular' 
algumas perguntas para que a resposta obtida não correspondesse aquilo 
que as/os entrevistados poderiam pensar ser a resposta desejada. 

Elaborou-se um guião que, não servindo de instrumento rígido, 
permitiu antes uma orientação comum às entrevistas realizadas. Tal não 
obstou a que as diferentes entrevistas focassem questões diferentes e 
mesmo que alguns assuntos fossem explorados mais superficialmente e 

outros mais aprofundados. 
Guião da Entrevista 

• Para si, quais são as condições ideais do exercício da docência, com os alunos, 
com os colegas, com os pais dos alunos/as; 

• O que a levou a concorrer a esta escola? Considera que existem nela algumas das 
condições anteriores? 

• Considera que a escola mudou desde que começou a trabalhar? Se sim, em que 

sentido? 
• Que importância tiveram as actividades que desenvolveram no vosso Projecto 

Curricular, para os alunos? Alterou, em algum sentido, o trabalho de sala de aula? 
• Consegue descrever uma situação que considere ter sido envolvente e importante 

para si, e para os alunos, ou até para os pais? 
• Como costuma planificar as actividades curriculares e como é que habitualmente 

decorre um dia de trabalho na sala de aula? 
• Que dificuldades/facilidades sentiu no desenvolvimento do Projecto Curricular (em 

termos de planificação, relacionamento com os colegas, tempo)? 
• Que contributos lhe trouxe o envolvimento no trabalho desenvolvido pela escola, 

em parceria com o Projecto TEIAS? 
• Como qualifica as propostas do TEIAS? 
• Actualmente, fala-se muito do papel da escola e das/os professoras/es como 

gestores do currículo. Pensa que, essa ideia foi concretizada na sua escola? 
• No fundo, o que ficou, ou acha que vai ficar, entre os professores e entre os alunos, 

das dinâmicas que desenvolveram? 
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Algumas das entrevistas resultaram mais extensas e outras mais 

curtas, devido à eloquência (ou não) que as/os entrevistados evidenciavam. 

Algumas entrevistadas evidenciaram sinais de nervosismo e de pouco à 

vontade que dificultaram uma certa fluência do discurso. Nesses casos 

tentamos estimular, intervindo mais, para que o discurso fosse completo 

e/ou mais aprofundado, embora nalguns casos sem muito sucesso. 

Depois de ouvidas, as entrevistas foram transcritas, processadas em 

texto para se tornar possível o seu tratamento. A cada entrevista foi 

atribuída uma letra do alfabeto (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) e, a partir dessa 

letra compusemos um nome fictício. Fizemos isso porque, para além de 

garantir o anonimato, prometido a cada entrevistado/a, acautela qualquer 

acometimento (ainda que inadvertido, no sentido de que respeitamos 

profundamente os/as professores que em nós confiaram) contra a sua 

sensibilidade. 

3.2. A análise de conteúdo 

Para proceder à análise da informação recolhida, optámos pela 

análise de conteúdo por ser uma técnica que "oferece a possibilidade de 

tratar de forma metódica informação e testemunhos que apresentam um 

certo grau de profundidade e complexidade" (Quivy e Campenhoud, 1992: 

224-225), como é o caso das entrevistas realizadas. A análise de conteúdo 

inscreve-se numa prática social e é sua função desocultar essa prática 

visível, explicita ou implícita nos discursos para devolvê-los aos seus 

emissores originais. 

Partimos do princípio de que, em Educação, os factos são opiniões, 

as opiniões são construtoras da realidade e que, quando os actores 

produzem discursos, nesse sentido também constróem realidade, e é desse 

facto que provém a importância que atribuímos a esses discursos: "Os 

discursos não são apenas instrumentos de cognição de uma «realidade 

exterior», mas são constitutivos da produção dessa realidade e dos actores 

que a narram; ao 'discursar', o actor social não discorre apenas sobre um 
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objecto que preexiste à produção do discurso, mas esta produção contribui 

para a produção do próprio objecto do discurso" (Correia, 1998: 108). 

A análise desse discurso indo para além da contemplação dos 

aspectos formais da linguagem, na medida em que, esses aspectos, "são 

então considerados como indicadores da actividade cognitiva do locutor, 

dos significados sociais ou políticos do seu discurso ou do uso social que 

faz da comunicação" (Quivy e Campenhoud: 224), estende-se ao domínio 

da hermenêutica, visando a descoberta dos sentidos ocultos. São esses 

sentidos ocultos que o 'jogo' da análise de conteúdo tende a desocultar. 

O campo de aplicação da análise de conteúdo é vasto, estendendo-

se a documentos variados (jornais, documentos oficiais, entrevistas, livros). 

Esta diversidade de documentos e de objectivos obrigam a diferentes 

procedimentos de análise, por parte dos investigadores, conforme se trate 

de "pôr em evidência a «respiração» de uma entrevista não directiva; 

desmascarar a axiologia subjacente aos manuais escolares; (...) provar que 

os objectos da nossa vida quotidiana funcionam como uma linguagem; que 

o nosso vestuário é mensagem, que o nosso apartamento «fala», etc" 

(ibidem: 31-32). 

Para Bardin (1977: 42), a análise de conteúdo "representa um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens". Quivy e Campenhoud (1992: 225) referem, 

ainda, que uma das suas vantagens, é a de, simultaneamente, "satisfazer 

as exigências de rigor metodológico e da profundidade inventiva, que nem 

sempre são conciliáveis". Trata-se, fundamentalmente de contrariar uma 

concepção de prática investigativa derivada de uma "concepção moderna, 

contrária à criatividade e à imaginação" (Correia, 2000).82 

Na intenção que nos orienta neste trabalho, secundamos Vala (1986: 

104), quando afirma que a análise de conteúdo possibilita a desmontagem 

de um discurso e a produção de um novo discurso através de um processo 

Afirmação produzida no contexto do Mestrado no módulo de "Análise de Conteúdo". 
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de localização-atribuição de traços de significação, resultado de uma 

relação dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e 

as condições de produção de análise. Temos, assim, consciência da nossa 

"produção de discurso, e da possibilidade da não coincidência com os 

sentidos reais, na certeza, porém de que é assumindo esta dimensão de 

inscrição, que se pode gerar o bom-senso" (Correia, 2000). 

Seguindo o modelo proposto por Bardin (1977: 104-114), respeitante 

a algumas etapas de análise que nos pareceram fundamentais para o 

trabalho, iniciamos o processo com uma leitura flutuante de todo o material 

a analisar. À medida que as leituras se iam repetindo, e se iam 

evidenciando elementos susceptíveis de dar um sentido ao material 

recolhido, procedemos à selecção das unidades de significação, em que o 

texto foi 'cortado', não em elementos isolados mas em partes com 

coerência, segundo as dimensões estabelecidas. Essas unidades de registo 

foram reagrupadas em categorias posteriormente definidas e de acordo com 

a sua pertinência para o nosso estudo. A cada uma essas categorias foi 

atribuída uma cor, facto que nos permitiu, para além de uma excelente 

visibilidade no discurso de cada professor/a, respeitar mais coerentemente 

os critérios definidos por este autor. 

Segundo esse autor, as categorias devem obedecer aos critérios de 

exclusão mútua (cada elemento só pode ser classificado numa categoria); 

homogeneidade (numa categoria o conteúdo dos enunciados devem referir-

se a uma lógica comum); pertinência (possuir ligação ao quadro teórico) e 

objectividade (susceptíveis de serem integradas na mesma categoria por 

diferentes codificadores) (ibidem: 117-126). 

Assumindo esta concepção, apresentamos, em seguida, o quadro em 

que registamos as duas dimensões em que analisámos os discursos dos/as 

professores/as entrevistadas/os, e que emergiram do quadro teórico e das 

diversas leituras 'flutuantes' realizadas: 

Afirmação produzida no contexto do Mestrado no módulo de "Análise de Conteúdo". 
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Quadro V - Dimensões e Categorias de Análise 
Dimensões 

Os olhares dos 
Professores/as sobre a 
Escola e a Educação 

Categorias 
Dinâmicas anteriores da Escola motivadoras 

do estabelecimento de parceria com o TEIAS 
Percepção de mudanças no exercício da 

profissão 
Condições institucionais facilitadoras do 

exercício profissional 
Representações sobre a escola onde exercem 

a profissão 

Os Olhares dos/as 
Professores/as sobre a 
Inovação e o Currículo 

Processos de concepção e desenvolvimento 
do Projecto Curricular: 

- Papéis atribuídos aos/às professores/as 
- Condicionantes do ensino-aprendizagem 
baseadas em percepções dos/as alunos/as 

Processos decorrentes do habitus 
profissional 
- Processos induzidos pela pertença ao TEIAS 

Representações sobre o TEIAS a as suas 
propostas.  

Na primeira dimensão da análise, propomo-nos conhecer algumas 

das dinâmicas anteriores da escola e conhecer as representações que 

os/as professores/as possuem sobre a sua escola, distinguindo alguns 

elementos específicos daquela cultura escolar, nomeadamente procurando 

a ocorrência de algum, ou alguns, que tenham de alguma forma favorecido 

a adesão a uma parceria com o TEIAS. Pretendemos, ainda, nesta 

dimensão, saber se os professores se apercebem das mudanças ocorridas 

(positivas/negativas) ao nível do sistema educativo e se essas mudanças, a 

existirem, tiveram repercussões no exercício da sua profissão. 

Na segunda dimensão, pretendemos avaliar as mudanças 

introduzidas pelo Projecto Curricular nas práticas curriculares habituais e 

qual a importância que os/as professores/as atribuem a essas mudanças. 

Para cada uma destas dimensões definimos algumas categorias. E a 

intenção e o campo de análise de cada uma dessas categorias é: 

Processos decorrentes do habitus profissional - pretende-se captar alguns 

pontos do discurso dos professores/as referentes à forma como planificam 

habitualmente, tentando analisar dessa forma, como decorre o quotidiano 

da escola, para além das vivências do Projecto. 

Representações sobre o papel dos/as professores/as - referimo-nos, 
essencialmente, ao modo como percepcionam os desafios actuais da profissão 
neste novo modo de se relacionarem com o currículo. 
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Condicionantes do ensino-aprendizagem baseadas em percepções dos/as 

aluno - pretende-se perceber se as mudanças curriculares que estes/as 

professores/as entendem necessárias, se baseiam em concepções/representações 

especificas sobre o processo de ensino/aprendizagem e se, por sua vez essas 

representações se baseiam em percepções determinadas sobre os/as alunos/as. 

Processos induzidos pelo Projecto Curricular - questiona-se se a vivência 

do projecto terá introduzido alterações curriculares, pedagógicas e/ou relacionais. 

Questiona-se, ainda, se essas vivências são entendidas, de igual forma por 

todos/as os/as professores/as, e pretende-se também, conhecer, no discurso dos 

professores/as, em que dimensões incidem essas mudanças e a avaliação que é 

feita da acção são dois pontos que, também pretendemos analisar. 

Representações sobre o TEIAS e as suas propostas - quisemos saber 

quais as representações que têm estes/as professores/as sobre o TEIAS e 

se, este projecto, influenciou as dinâmicas da escola e se sim, de que forma 

as influenciou. 

Recorremos às cores para assinalar, nas entrevistas transcritas, as 

categorias identificadas na análise de cada uma das entrevistas. O quadro 

VI dá conta desse código de cores: 

Quadro VI- Código de cor atribuído a cada categoria  
Categoria 

Dinâmicas anteriores da Escola motivadoras do estabelecimento de 
parceria com o TEIAS  
Percepção de mudanças na profissão 
Condições institucionais facilitadoras do exercício profissional 
Representações sobre a escola onde exercem a profissão 
Processos de concepção e desenvolvimento do Projecto Curricular 
Papéis atribuídos aos/às professores/as 
Condicionantes do ensino-aprendizagem baseadas em percepções 
dos/as alunos/as 
Os processos decorrentes do habitus profissional 
Os processos induzidos pela pertença ao TEIAS 
Representações sobre o TEIAS a das suas propostas 
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As Vozes dos/as Docentes e a sua Análise 

Notas Introdutórias 

Depois de, no capítulo anterior, termos realizado a apresentação da 

escola, objecto do nosso estudo, do Projecto TEIAS, com quem a escola 

estabeleceu parceria, e da metodologia de investigação, na qual se incluí a 

explicitação dos procedimentos de análise de conteúdo, neste capítulo, 

procedemos à 'leitura' dos discursos dos/as professores/as. 

Essa leitura vai-nos permitir aprofundar o conhecimento que temos 

das dinâmicas da escola e, ao mesmo tempo, 'penetrar' nas representações 

dos/as professores/as sobre essas dinâmicas. Esse olhar incide nas 

categorias emergentes da leitura, e que se distinguem no texto pelo facto de 

estarem em itálico e a negrito. Em itálico estão também os segmentos de 

análise que julgamos expressarem de forma mais veemente o sentido, ou a 

qualificação, por nós atribuída e que justificam a sua presença naquela 

categoria de análise. 

1. Os Olhares dos/as Professores/as sobre a educação e a 

inovação 

Defendemos, na apresentação do quadro teórico que nos orienta, 

que as mudanças económicas, políticas, sociais que têm ocorrido nas 

sociedades em geral, não se têm feito sentir de modo profundo nas escolas, 

nem se têm traduzido, de forma substantiva, em mudanças na organização 

dos espaços e tempos disciplinares, no modo de organizar o currículo e nos 

processos como ele se desenvolve. Estes factos dão-nos a sensação de 

que a escola básica, no essencial e salvo reconhecidas excepções, tem 

permanecido numa espécie de redoma inquebrável. 

Tentando fundamentar um pouco estas questões, e tendo em conta 

que a maioria dos/as professores da escola, objecto de estudo, exerce a 

docência já há bastantes anos, procurámos saber se os professores 

percepcionavam mudanças nas condições de exercício da sua 

profissão. 
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As respostas foram invariavelmente que sim, que a escola tem 

mudado, mas muito lentamente. No entanto, quando instados a justificar a 

resposta, concretizando em que aspectos essa mudança ocorria, todos/as 

as/os professores/as foram, de certo modo, lacónicos. As respostas 

variaram entre as mudanças sentidas nos/as alunos/as, nos próprios/as 

professores/as, nos programas curriculares e nas relações com a 

comunidade. 
A professora Clara considera que a escola "tem facetas em que tem 

melhorado", mas mantém um certo ceptismo em relação ao comportamento 

dos/as alunos/as. Considera que as crianças estão diferentes, e que o 

afastamento da família do cumprimento das responsabilidades 

educacionais, implicou um certo materialismo, ou seja, os pais oferecem 

bens materiais porque já não conseguem oferecer afectividade: 
"As crianças são muito diferentes...antigamente as crianças 
eram muito reservadas traziam valores da família...aqueles 
valores de respeito, de inter-ajuda. (...) agora os filhos têm 
todas as distracções e, portanto não se concentram tanto e 
não estão virados para estudar" (E/C) 

Duas outras professoras (Adelaide e Beatriz) concordam com esta 

afirmação e pormenorizam mais: 
"Mudaram os alunos, estão impossíveis, mais faladores e, 
não nos obedecem tanto" (E/A) 
"os miúdos agora são diferentes, são mais rebeldes, e nós 
temos mais dificuldades para os controlar. Mesmo na sala 
de aula, eles, por vezes, nem acatam" (E/B) 

Na generalidade, estas duas professoras restringem a percepção de 

mudanças quase só às alterações de comportamento sentidas nos/as 

alunos/as. Apenas referem que consideram que os programas "estão mais 

reduzidos" (E/A), e que "diminuíram em termos de conteúdos" (E/B). 

Sobre essa questão, pronunciou-se, também, a professora Clara que 

considera também existirem alterações nos programas, nomeadamente na 

qualidade e na extensão: 
"Na questão dos programas, eles eram muito mais rígidos. 
Há 30 anos, os programas eram mais extensos e mais 
maçudos. Agora o programa está mais aberto" (E/C) 

A professora Josefina, que se encontra perto da reforma, refere que 

há uns anos atrás a "aplicação desse programa era mais rígida". A função 
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do/a professor/a era mesmo 'aplicar' esse programa, e os manuais 

escolares funcionavam como prescrição para esse cumprimento: 
"Havia os livros e os manuais e a gente sabia o que tinha de 
dar e aquilo que tinha de ser sabido" (E/J) 

Essa rigidez pressupunha um controlo por parte da administração, 

nomeadamente na questão dos exames e das passagens dos/as alunos/as: 

"Os professores tinham de apresentar no fim do ano, uma 
percentagem de alunos passados, porque senão tinham 
insuficiente. Nós éramos classificados, conforme a 
percentagem de alunos que passássemos ou 
reprovássemos" (E/J) 

Depreendemos das palavras desta professora que esta rigidez era 

extensiva aos/às alunos/as na medida em que eles/as também teriam de 

cumprir a sua parte, ou seja, aprender e saber os conteúdos que lhes 

tinham sido transmitidos. E é talvez nesse sentido que esta professora 

afirma que a atitude dos/as alunos/as também mudou, face a esse currículo 

espartano: 
"Eles não estão predispostos para decorar. Acho que eles 
não iam lá, dá-me a impressão" (E/J) 

A professora Filomena, apesar de admitir que, actualmente, as 

solicitações exteriores dos alunos são cada vez maiores, nomeadamente 

em casa, ao nível dos media e dos jogos electrónicos, encara este facto de 

forma diferente da colega Clara (que se insurge, dizendo que essa situação 

gera o desinteresse e a desconcentração), considerando que esse 

comportamento é fruto das transformações sociais, económicas da 

sociedade e que, nesses casos, o/a professora tem de mudar também um 

pouco, sob pena de se contribuir para uma desmotivação dos/as alunos/as: 
"se nós não mudarmos um bocadinho, eles às vezes já 
estão aborrecidos mesmo assim" (E/F) 

Considera mesmo, em consonância com uma colega anterior, que as 

famílias têm pouco tempo disponível para a educação dos filhos, mas, de 

forma idêntica ao raciocínio anterior, apresenta soluções alternativas, 

dizendo que a escola tem de incorporar essas novas situações, criando 

respostas. Repensar a função social da escola é reconhecido como um dos 

desafios que se colocam aos/às professores/as 
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Para essa mesma professora, o exercício da profissão tem 

irremediavelmente de mudar, pois hoje espera-se mais da sua intervenção e 

existem outras responsabilidades das quais não se pode demitir, muito pelo 

contrário, tem de assumir "determinadas responsabilidades que vão acumulando 

à profissão de professor porque hoje espera-se mais" (E/F). 

Quanto a nós, esta professora parece distanciar-se um pouco das 

colegas, no seu entendimento sobre essa função da escola. Enquanto as 

três primeiras parecem acentuar a função instrutiva da instituição escolar, a 

professora Filomena salienta uma função educativa, que não advém só do 

facto de os pais estarem mais distanciados devidos a compromissos 

profissionais, mas porque é impensável, se falamos de desenvolvimento 

global do aluno, que a função da escola se limite à instrução. 

Uma outra questão, colocada pela professora Clara, prende-se com 

as mudanças que percepciona no relacionamento entre os/as professores, 

considerando que esses/as professores/as, estão hoje menos isolados/as, 

do que há algumas décadas atrás. 

"Há 30 anos não havia reuniões do Conselho Escolar, 
reuníamos para tratar de qualquer assunto...A Directora 
dava as directrizes, era muito rígida" (E/C) 

Argumenta que não havia partilha, quer de saberes, quer de poder. 

Os professores reuniam-se em espaços informais, para tomar decisões 

menores e, segundo a colega, era a Directora quem "dava as directrizes". 

Não nos parece que esta figura da Directora tivesse outro papel que não o 

de fazer cumprir essas directrizes emanadas pela administração. Reflexo 

disso é uma passagem do discurso da Prof. Emília quando, relativamente 

ao funcionamento da escola há uns anos atrás, diz: 

"A partir dessa data, a própria Delegação dizia às Directoras 
assim: na escola da Vila da Pedra não tenho razão de 
queixa. Já sei que está tudo bem" (E/E) 

Parece evidente esta função de controlo por parte da Delegação 

sobre as Directoras/es que, por sua vez, o exercem sobre os/as 

professores/as. Este controlo e distanciamento parece ser mais evidente em 

relação aos colegas mais novos, que estavam no início da carreira. Esta 

última entrevistada é de opinião que isso acontecia, talvez, por atribuírem 

pouca importância àquilo que se aprendia no Magistério. Como se o saber 
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profissional, antigamente, fosse um saber apenas experiential, que se 

adquiria com os anos de exercício da docência, e em que os anos de 

formação inicial contavam pouco: 
"quando comecei a trabalhar sentia os professores 
distantes, mesmo em relação à pessoas novas que 
entravam. Havia um certo distanciamento como se nós 
fossemos mais novos e não soubéssemos nada, porque 
aquilo que aprendíamos no Magistério era muito pouco" 
(E/E) 

O professor Gonçalves considera, ainda assim, que há escolas que 

não têm mudado, ou pelo menos, onde isso é mais difícil de acontecer, 

porque têm um corpo docente com muitos anos de serviço. Na sua opinião 

continua a acontecer aquilo que a professora Emília pensa ter mudado, ou 

seja, os/as professores/as mais antigos continuarem a não aceitar 

sugestões diferentes de colegas mais novos/as. No entanto, mais à frente, 

refere que aquela escola, nesse aspecto, é diferente. 

Quem parece esperar mais da escola é, na opinião de três 

professoras, a comunidade. Desses discursos toma-se evidente que as 

fronteiras entre a escola e a comunidade se esbateram e que se mudaram 

formas de estar na profissão: 
"A escola agora está mais aberta, tem nova gestão. Dantes 
era tudo gerido pela professora, a professora mandava e 
pronto" (E/H) 
Ou então: 
"há mais abertura à comunidade, porque quando comecei a 
trabalhar era a Sr.a Professora na escola e os pais fora e daí 
dizer que há mais abertura" (E/C) 

A professora Deolinda é mais precisa e expressiva, a descrever 

essas dinâmicas, sugerindo uma certa reciprocidade nestas relações: 
"nós estamos virados para fora, a parte de fora também está 
mais virada para dentro" (E/D) 

lnfere-se destas vozes que foram derrubadas algumas fronteiras 

entre a escola e a comunidade, e julgamos que, neste último conceito, estão 

englobados quer os encarregados de educação quer outros elementos de 

uma comunidade mais alargada. Esses membros da comunidade exercem 

um papel, sem dúvida, mais activo e participativo, fundamental em 

processos de tomada de decisões relacionadas com o processo educativo. 
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E como seria a própria escola há quinze ou vinte anos atrás? Com a 

intenção de conhecer as dinâmicas passadas da escola, elegemos como 

interlocutoras, três professoras que exerciam docência naquela escola há 

mais de vinte anos. Quem melhor do elas nos pode dar uma visão dessas 

dinâmicas? Consideramos importante perceber quais as representações 

que têm sobre a acção passada, no sentido de se estabelecerem possíveis 

relações entre essas dinâmicas anteriores e o desejo de inovar 

curricularmente, expresso mais recentemente. Teriam essas dinâmicas 

contribuído para que a escola estabelecesse a parceria com o TEIAS? 

Os discursos que estas professoras produzem recuam até uma altura 

em que, na escola, existia um corpo docente constituído só por professoras, 

ainda jovens, e no início de carreira: 
"houve aqui uma série de anos que nós ficamos hospedadas 
aqui à volta, e então à noite íamos tomar café e dar uma 
volta e por isso reuníamos muito. A gente estava disposta a 
tudo A própria comunidade vinha procurar-nos aqui. Nós 
trabalhávamos sábados e domingos" (E/D) 

O facto de estarem a residir na vila e de serem solteiras dava-lhes, 

segundo a professora Deolinda, uma maior disponibilidade para reunirem 

e n t re elas e para atenderem a algumas das solicitações feitas pela 

comunidade. Estas três professoras, Emília, Josefina e Deolinda, relembram 

em particular duas colegas de Rio Tinto com quem almoçavam, tempo 

privilegiado para conversar, facto que gerou relações de confiança e de 

partilha fortes. 
"Só mulheres. Nessa altura só mulheres e elas conseguiram 
mudar um pouco o ritmo de trabalho daquela escola. 
Trabalhávamos todas em regime normal (todas juntas) e 
almoçávamos juntas e havia uma ligação maior entre todas 
e assim uma melhor familiaridade. E então, o que é que 
acontecia? Nesse espaço de tempo, aquilo que cada uma 
fazia vinha á 'baila. 'Sem querer estava a falar daquilo que 
fazia. E nós descobrimos que elas tinham formas diferentes 
de trabalhar" (E/E) 

Esses ambientes informais permitiram uma partilha de saberes pouco 

habitual. A expressão "nós descobrimos" acentua o desconhecimento 

existente do trabalho de cada uma, facilitado pelo isolamento da sala de 

aula. O diálogo, seguido de partilha e de experimentação, permitiu a 

introdução de dinâmicas diferentes: 
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"Elas na altura já utilizavam o método global, enquanto nós, 
ainda estávamos um bocado agarradas ao analítico. Embora 
nem sempre se concordasse, mas havia formas diferentes 
de trabalhar, métodos e fichas de informação, fichas de 
verificação de conhecimentos, coisa completamente novas 
que elas introduziram lá na escola. O policopiador a álcool. 
Os primeiros jornais começaram a sair naquela altura, eram 
os miúdos que os imprimiam em tabuleiros de marmelada" 
(E/E) 

As estratégias pedagógicas que as colegas de Rio Tinto utilizavam, 

privilegiando métodos activos, parecem ter favorecido a emergência nos/as 

alunos/as de atitudes de autonomia, de civismo, "eram alunos excelentes...de 

autonomia, de educação, de respeito pelos outros, eles eram extremamente 
responsáveis. Tinham um grande interesse pela escola" (E/E), que elas admiram 

e que, sobretudo, 'invejam' para os seus alunos: 
'Todas nós quisemos começar a ter a qualidade dos alunos 
que elas tinham" (E/E) 

Essas colegas, que 'contagiaram' o ambiente, provocaram alterações 

que parecem ter ido além de mudanças superficiais, como a utilização de 

um manual diferente ou um novo dispositivo pedagógico. Segundo a colega 

Emília foi a sua forma de estar, entendida como uma disposição para 

inovar, o que mais as influenciou: 
"As colegas de Rio Tinto tinha realmente uma forma 
diferente da nossa de verem a Escola. Já naquela altura, 
criaram formas de estar na escola diferentes. Eu recordo-me 
de elas estarem sempre prontas para experimentarem 
coisas diferentes" (E/E) 

Foi no decorrer desse relacionamento profissional que elaboraram o 

primeiro projecto educativo, que, como evidencia a colega, "embora não 

tivesse algumas das características dos projectos educativos actuais, 

definia o caminho que a escola pretendia seguir" (E/E). 

Não será essa, ainda hoje, uma das características mais fortes desta 

escola? Não será uma das suas marcas desenvolver situações que se 

organizam por projectos? 

O que pode distinguir um projecto de hoje de um projecto do 

passado? Não será que os dois casos têm em comum o desejo de orientar 

acções e de fomentar novas dinâmicas? Será isto que a prof. Emília quer 

144 



As Vozes dos/as Docentes e a sua Análise 

dizer com a afirmação de que "sem querer elas criaram um certo espírito 

competitivo" (E/D)? 

Parece confirmar-se aqui a importância da existência de um plano 

educativo, como documento fundamental na escola básica e que pode 

favorecer uma identidade forte. No entanto, isso só ocorrerá se for 

construído pelos intervenientes no processo educacional, e se funcionar 

como meio facilitador da formulação de objectivos partilhados e de 

delineamento de estratégias. A escola adquire uma face visível, que a 

distingue das outras: 
"a escola começou a ter aquilo que mais nenhuma tinha. 
Começou a ter tradição" (E/E) 

Em síntese, podemos inferir que o trabalho desenvolvido com os 

projectos curriculares destes anos mais recentes traz-lhes à memória, 

constantemente, o trabalho realizado naqueles anos 'dourados', há vinte ou 

quinze anos atrás. Estas professoras expressam satisfação e um certo 

orgulho pelas vivências de uma época anterior, de maior conservadorismo 

na profissão, o que faz com que valorizem ainda mais os projectos 

realizados. 
"E, estas exposições de fim de ano, nós já fizemos aqui 
exposições extraordinárias" (E/D) 
"No fundo estas coisas que nós fizemos com o TEIAS, 
parece que não, já se fez há vinte anos" (E/D) 

A professora Helena não exercia na escola, na altura, mas recorda 
essa áurea de uma escola que "sempre trabalhou nesses moldes. Já há uns 

anos, eu estou aqui há nove anos consecutivos, mas já há uns 15, 16 anos esta 

escola sempre trabalhou nesses moldes. Lembro-me que aqui nós fazíamos 

grandes festas e tínhamos um livro de honra, vinham cá as pessoas e assinavam. 

Já se fazia esse género de actividades" (E/H) 

Esta afirmação parece demonstrar que o 'clima' de escola 

transparece sempre para o exterior. E que, de certa forma, existe sempre 

uma 'identidade' que lhe é atribuída pelos outros. Que espécie de relação 

pode existir entre esse olhar exterior e que se passa na sala de aula? 

Poderemos relacionar estas dois eixos? 
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A professora Deolinda expressa que, o envolvimento da comunidade, 

impeliu-as a avançar e, ao mesmo tempo, motivou-as para um trabalho, na 

sala de aula, mais exigente. 
"A comunidade motivou-se muito. As actividades 
começaram aqui e foram-se abrindo porque nós queríamos 
mais e, no fundo, também se puxou um bocado pelos 
alunos" (E/D) 

Poderemos inferir destes discursos que o desejo de estabelecer 

parceria com o TEIAS, e que a vontade de mudar as dinâmicas escolares 

com a intenção de motivar mais os alunos/as para a escola (como 

expressam nas intenções do seu projecto curricular) (re)nasceu da memória 

desse passado 'distinto'? Julgamos que as razões não se esgotam aí, no 

entanto, esse foi, sem dúvida, um factor fundamental. Uma afirmação da 

professora Emília testemunha isso mesmo: 
"Não foi por acaso que se disse sim à proposta do 
Gonçalves sobre o TEIAS. Porque realmente já havia o 
bichinho de se querer trabalhar de forma diferente. E, isso já 
vinha de trás. Não foi assim de repente. Foi-se criando" 
(E/E). 

O professor a que se refere foi um dos que, juntamente com a 

professora Emília, manteve os contactos iniciais com o TEIAS. Como a 

maioria dos/as outros/as docentes está naquela escola há poucos anos 

(entre nove a três), comparativamente ao núcleo duro. A afirmação de que 

foi por sua sugestão que aderiram ao TEIAS confirma a receptividade da 

escola em relação a novas propostas. 

Mas, voltando à questão inicial que nos ocupava, sobre as razões 

que a escola eventualmente teria para iniciar um processo de mudanças 

curriculares, ocorre-nos relembrar84 a definição de Woods (1992: 131) 

quando se refere à inovação como algo que "requer a introdução de algo 

novo" e que "pode resultar de uma combinação de factores conhecidos ou 

da introdução de um novo factor numa situação já existente". De facto, a 

escola parecia ter o desejo, se não de mudar totalmente, pelo menos de 

voltar à energia de dinâmicas anteriores. Como admite a professora 

Deolinda, a escola passou por uma fase de menos entusiasmo, que está, na 

Fazemos esta mesma citação no capítulo I, ponto 3.1. 
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sua opinião, relacionado com algumas fases da vida pessoal como o 

casamento, o nascimento dos filhos, e que lhes retirou alguma 

disponibilidade: 
"depois acabou-se a certa altura e nós deixamos de o fazer, 
quando entraram professoras casadas e com muitos filhos, 
porque no princípio era diferente. Era um grupo muito 
grande de professoras que tinham mais disponibilidade" 
(E/D) 

A professora Josefina diz que, ao aderir ao TEIAS, tinham como 

intenção "mudar um pouco o ritmo daquela escola". Estas palavras 

sugerem-nos a ideia de 'agitar espíritos', e o TEIAS parece surgir como a 

força que precisavam, para o efeito, como o transmite a professora 

Filomena: 
"Eu acho que a escola estava a precisar e, além de vir ao 
encontro, levou a que as pessoas concordassem, 
avançassem e começassem a fazer coisas que já pensavam 
fazer mas que, se calhar, ainda estavam um bocado no 
papel" (E/F) 

Se, de facto, como refere esta professora, a escola já tinha objectivos 

e possuía intenções, a dificuldade estava, segundo as suas palavras, na 

passagem desses projectos, uque estavam no papef, à prática. Que 

condições existentes eram obstaculizadoras da acção? 

Resolvemos indagar que condições institucionais estes/as 

professores/as consideram facilitadoras do exercício profissional. 

No âmbito pessoal, uma das condições considerada essencial, para o 

exercício da profissão, e que ressalta do discurso de seis das professoras, é 

a pouca distância entre a residência e a escola. Todas referem o factor 

proximidade da residência como um importante critério para concorrem a 

uma escola. Apenas não é referido, explicitamente, pelas professoras Emília 

e Deolinda, a importância de estar perto de casa. No entanto, sabemos que 

casaram e permanecem na Vila e que, portanto, também estão perto de 

casa. Apenas o professor Gonçalves faz uma vigem diária de vinte e seis 

quilómetros, desde há cinco anos, embora tivesse possibilidades de 

conseguir uma escola mais perto da residência. 

Outra das condições referidas por cinco desses/as professores/as 

prende-se com um bom relacionamento entre os/as pares, quer profissional, 
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quer pessoal, com laços de amizade. Estes dois âmbitos, pessoal e 

profissional, aparecem interligados: 
Havendo uma certa relação de amizade, é mais fácil 
trabalhar (E/E) 

ou então, como refere a professora Deolinda: 
"a relação com os colegas é muito importante no ambiente 
da escola. Para se poder trabalhar há que ter um bom 
ambiente a nível das colegas" (E/D) 

Esse relacionamento, segundo o que referem, facilita o trabalho de 

equipa e permite, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho individual: 

"porque o trabalho de equipa, nem que seja uma equipa 
pequena facilita porque há uma coordenação em termos de 
tarefas, há mais incentivo e o trabalho faz-se melhor" (E/E) 

A grande virtude dessa integração dos/as professores/as em equipas 

de trabalho, é o favorecimento de momentos de partilha entre eles/as e o 

estabelecimento de objectivos comuns: 
"É partilhar e, se calhar, trabalhar um bocado em equipa. Sei 
lá, o planear, o projectar, faço determinada coisa melhor, se 
for integrada num grupo" (E/F) 

Esta docente, a Filomena, considera que o trabalho em equipa 

consegue superar o trabalho individual. Esta afirmação, quanto a nós, 

relaciona-se com as teses defendidas por Goleman (1995) e com o conceito 

de quociente de inteligência emocional de grupo. Segundo essa concepção, 

a inteligência de um grupo, empenhado na realização de uma tarefa, é 

maior do que a soma das inteligências dos indivíduos que compõem esse 

grupo. Nesse sentido, o grupo desenvolve a tarefa de forma mais produtiva 

e provavelmente mais criativa, do que qualquer indivíduo, por si só, o faria. 

A autonomia no exercício profissional é também referida como uma 

condição importante para se exercer a profissão de professor/a: 

"um pouco mais de autonomia para se decidir o que se quer 
fazer. Nós ainda estamos um pouco limitados àquilo que 
vem de cima" (E/F) 

Mesmo com as mudanças mais recentes no sistema educativo, 

nomeadamente ao nível da Gestão e Autonomia introduzidas pelo Decreto 

Lei 115, as escolas continuam a sentir um défice na suas margens de 

liberdade, encontrando-se ainda muito limitadas por um sistema hierárquico 

caracterizado pela centralização e consequente prescrição. O Professor 
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Gonçalves considera que, apesar dessa proclamada autonomia, as escolas 

continuam a ter de pedir autorização para qualquer iniciativa: 
"Apesar do 115, nós não temos autonomia, porque eles 
pretendem com os agrupamentos dar mais autonomia mas, 
depois mandam umas circulares ou uns telefonemas, ou uns 
aconselhamentos que dão, e estão sempre a cortar a 
iniciativa" (E/G) 

A professora Filomena confessa a meia culpa dos professores/as, 

nesta questão, por não se rebelarem contra este despotismo mas, como diz, 

é um pouco fruto do seu processo de socialização e, como tal, difícil de 

alterar: 
"há todo um percurso anterior que acaba por nos pesar e, 
nós estamos um bocado habituados a fazer assim, não é? E 
também custa um bocado partir para uma maneira nova de 
estar e fazer coisas. É necessário romper com uma certa 
tradição" (E/F) 

A intenção desta professora parece ser referir-se também a uma 

nova forma de desenvolvimento curricular. Acredita que é difícil para quem 

sempre dependeu da administração central, para que lhe fossem prescritas 

"as novas maneiras de fazer as coisas", ter de assumir, agora, alguma 

iniciativa nesse campo. 

Outra das condições consideradas fundamentais para o exercício da 

profissão, mencionado por três dos/as professores/as, é a importância de 

uma relação biunívoca com a comunidade. Importa salientar que, ao 

longo de toda esta investigação, as referências à importância das relações 

de troca entre a comunidade, embora existindo concepções diversas sobre 

esse relacionamento, como já referimos, são sempre uma constante. 

A professora Emília aborda esta questão, destacando que, na sua 

opinião, essa relação reforça o trabalho do professor, permitindo uma 

visibilidade e um maior reconhecimento desse trabalho, ao mesmo tempo 

que cria um contexto propício para o processo de ensino/aprendizagem: 
"havendo essa confiança mútua, da professora em relação 
aos pais e dos pais em relação à professora, sempre que os 
pais são chamados, ou até nem é necessário eles aparecem 
na escola para saberem dos filhos...cria-se o ambiente 
adequado e próprio para que haja uma ligação e uma inter-
ajuda entre os pais e a professora" (E/E) 
e 
"tem de haver uma certa confiança dos pais em relação à 
professora, sentir que é um trabalho sério" (E/E) 
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Por sua vez, a professora Clara considera que, essa relação entre 

escola e família pode assumir uma função importante para o processo de 

ensino/aprendizagem, se se complementarem: 
"a escola e a família, para se complementarem, seguiam 
mais a par" (E/C) 

Outra questão problemática nas escolas do 1o ciclo é, como se sabe, 

a falta de recursos, quer sejam materiais didácticos, quer seja a inexistência 

de espaços alternativos como ginásios, bibliotecas, centros de recursos 

audiovisuais. Quatro destes docentes afirmam que a existência de recursos 

é fundamental para um exercício condigno da profissão, nomeadamente a 

possibilidade de utilizar espaços físicos que permitam um trabalho diferente. 

"gostaria também que para Educação Física tivéssemos um 
bom espaço aberto...uma boa sala de professores...para 
estarmos à vontade para fazer as nossas reuniões., um 
espaço para fazer reuniões com os pais, para proporcionar 
ambiente que desse mais abertura"(E/C) 

Temos consciência de que a existência de recursos, por si só, não 

significa a optimização do processo educativo nem a sua utilização, 

podendo não ser utilizados de forma funcional e rentável. Mas se os 

recursos não existirem mesmo, como se pode dar o benefício da dúvida? 

Estes/as docentes consideram, assim, essencial que exista material 

didáctico que possibilite um trabalho mais adequado e proveitoso com os/as 

alunos/as, o que, na sua opinião, falta na maioria das escolas: 
"salas de aula apetrechadas com o material que é essencial 
para o desenvolvimento da docência" (E/G) 

A primeira questão, a dos espaços físicos diversos, nunca está 

contemplada na arquitectura das escolas do 1 o ciclo. Raras são as escolas 

que possuem espaços para Educação Física ou espaços exteriores 

cobertos. Quase sempre os espaços limitam-se às salas de aula e casas de 

banho, sendo que só as escolas mais recentes contemplam espaços 

polivalentes, ou mesmo espaços para reuniões. 

Esta realidade tem subjacente uma determinada concepção da 

profissão, ou seja: para que precisam os/as professores/as de salas de 

reuniões, se o seu ofício é ensinar as crianças? 
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Um/a leitor/a deste estudo que nunca tenha trabalhado numa escola 

do 1 o ciclo poderá considerar exagerada a importância que estes/as 

professores/as atribuem aos recursos. Pensará, eventualmente, que o que 

importa é a qualidade das relações que se estabelecem entre 

professores/as e alunos/as, alunos/as e alunos/as, ou mesmo as dinâmicas 

colaborativas que se vivem entre os/as professores/as. Concordamos 

apenas em parte pois partilhamos, também, das preocupações da 

professora Filomena: 
"falta-nos muitos recursos porque, como fazer trabalho de 
projecto ou pôr os alunos a trabalhar de forma 
independente, a fazer trabalho de pesquisa, se não há 
recursos na escola?" (E/F) 

Evidentemente, e já referimos esta questão atrás, tudo depende do 

entendimento que se faz do processo de ensino-aprendizagem. 

Essa preocupação é similar e extensiva ao número de alunos/as por 

turma. A escola possui turmas com um número elevado de alunos/as, o que 

lhes dificulta uma metodologia de trabalho mais activa, os trabalhos de 

grupo implicam uma disposição diferente das mesas e não há espaço, as 

pesquisas tornam-se mais conflituosas, o atendimento que o/a professor/a 

dá ao trabalho individual e autónomo, é mais reduzido: 

"as condições têm a ver com o número de alunos por turma. 
Se a turma é muito grande, ficamos muito apertados nos 
espaços que temos" (E/F) 

Por essa razão, nesta categoria das representações sobre a escola 

onde exercem, evidenciámos uma subcategoria: conseguimos as 

condições... De facto, depreende-se das palavras de quase todos/as que, 

apesar de sentirem essa falta de recursos e de espaços, se regozijam com 

as que têm, que são razoáveis comparando com outras escolas que 

conhecem, e que foram conseguidas com um esforço colectivo: 

"Esta escola aqui tem mais coisas do que a última onde 
estive. Foi a escola que o conseguiu" (E/A) 
"Eu posso dizer que ajudei a construir esta escola. Esta 
escola foi-se fazendo, foi-se comprando, tivemos duplicador 
de stencil, nós fomos as primeiras a ter máquina fotográfica" 
(E/D) 
ou "Esta escola é superior a outras. Já estive em muitas e 
não tínhamos material de apoio nenhum apoio nenhum. 
Aqui temos a fotocopiadora, temos telefone, temos televisão 
e vídeo. Para conseguirmos algum material fizemos rifas, 
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angariamos fundos e depois compramos. Mas estive em 
escolas que não tinham nada" (E/H) 

A professora Deolinda, no seu discurso, manifesta claramente uma 

sensação de poder, por ter contribuído para a obtenção desses recursos. A 

professora Helena, por sua vez, compara-a com outras escolas onde 

esteve, e reafirma que, pela acção colectiva, foi possível estabelecer a 

diferença entre a sua e as outras escolas. 

Parece claro que este estado de satisfação, adquirido pela 

congregação de esforços em torno de objectivos comuns, favorece laços de 

união fortes entre estes/as professores/as. Esta coesão é, para a professora 

Filomena, um factor de permanência na escola: 
"O que me levou a manter cá foram as condições da escola 
em termos de edifício e das pessoas" (E/F) 

A relação entre os/as pares é, aliás, referida e caracterizada por 

todos/as estes/as professores/as de uma forma extremamente positiva. A 

primeira especificidade, desta relação, emerge do discurso do colega 

Gonçalves: refere que existe uma mentalidade aberta à mudança. 

Curiosamente foi este professor que disse anteriormente que um dos 

obstáculos à mudança eram os colegas que permaneciam muito tempo na 

mesma escola e que se opunham à mudança. Nesse sentido, os colegas 

novos eram ostracizados e as suas propostas eram aceites com 

desconfiança. Claro que se referia à generalidade das escolas, pois quanto 

à sua escola diz: 

"Aqui é aceite tudo, todos nos entendemos bem....É o caso 
das colegas mais velhas que estão mais abertas à 
mudança" (E/G) 

No discurso dessas colegas mais antigas na escola, esta questão 

também é referida e confirmada. Parecem adoptar uma postura diferente 

tanto em relação às mudanças, como em relação aos/às colegas mais 

novos/as. A professora Emília diz mesmo que: 
"Na verdade esta escola só tem evoluído porque tem 
passado por aqui gente nova" (E/E) 

O núcleo duro, como lhe chamamos anteriormente, parece ter criado 

uma estrutura flexível que permite integrar elementos novos (referimo-nos 

tanto a colegas como dispositivos pedagógicos ou curriculares) e ao mesmo 
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tempo manter uma certa coesão, sem dúvida uma identidade a que a 

colega Emília, tão expressivamente, chama de cultura de escola: 

Os professores efectivos estão sólidos e, nós dizemos que 
temos uma cultura de escola sólida, já que é um grupo de tal 
forma unido e homogéneo" (E/E) 

Este facto parecer contribuir para que os professores que chegam à 

escola deparem com um certo número de princípios que adoptam: 
"A maioria das professoras daquela escola já lá estão há 
muitos anos... Os professores que vêm novos, normalmente 
adaptam-se" (E/J) 

Efectivamente, para os/as professores/as mais recentes na escola, o 

bom relacionamento entre pares é um factor valorizado e considerado 

fundamental: 
"Acho que aqui é a todos os níveis... Estou aqui há cinco 
anos e estou a gostar imenso ao nível dos colegas" (E/B) 
"nas outras escolas não havia tão bom ambiente de trabalho 
entre colegas, que eu acho essencial" (E/G) 
"A gente dá-se bem, temos bom relacionamento com os 
colegas, apesar de às vezes acontecerem algumas coisas, 
mas isso é em todos os lados" (E/A) 

Esta última referência da colega Adelaide aos problemas que 

eventualmente existem, permite-nos aferir algumas apreensões que o 

excerto anterior, do discurso da colega Josefina, pode ter causado, 

nomeadamente, quando diz que os colegas mais novos que chegavam à 

escola se adaptavam. Esta afirmação sugeriu-nos, no início, alguma 

passividade (apesar de termos visto, no decorrer do projecto que essa 

atitude não acontecia), por parte dos elementos mais novos e daí falarmos 

em apreensão, pois o consenso pode ocultar dinâmicas de autoridade. No 

entanto, esta assunção de que existem por vezes pequenos conflitos mas 

que se resolvem, sugerem-nos mais a existência de processos de 

negociação, e/ou de regulação. Estes pequenos problemas são também 

referidos pela colega Josefina: 
"Nunca digo que não haja qualquer coisa mas que se 
ultrapassa perfeitamente, e que não deixamos transparecer 
cá para fora. Tentamos resolver os nossos problemas lá 
entre nós" (E/J) 

De qualquer forma, se este relacionamento se limitasse a um certo 

bem estar colectivo, que não fosse produtivo, dificilmente resultariam daí 
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alterações nas dinâmicas de trabalho. No entanto, o que é sugerido pelos 

seus discursos, é que a importância desse relacionamento é justificada por 

se constituir como a base de um trabalho comum: 
"A nível de professores penso que é um grupo de 
professores que se deu sempre bastante bem e com quem 
uma pessoa conseguiu minimamente partilhar aquilo que se 
faz...Acho que uma pessoa quando se integra num grupo 
em que gosta de estar e consegue dividir alguma coisa do 
que faz e ter alguma coisa dos outros acaba por se sentir 
bem" (E/F) 

A professora Helena tem os mesmos sentimentos em relação aos 

colegas e concorda que isso se reflecte no seu trabalho: 
"Gosto do ambiente, gosto das colegas, dou-me bem, acho 
que aqui trabalhamos todos em conjunto, não há uns para 
um lado, outros para outro" (E/H) 

Esta forma de estar na escola transparece para o exterior: se existe 

um clima de escola assertivo a comunidade confia... Evidentemente que 

esta questão não pode ser encarada de uma forma tão linear. O que nos é 

transmitido por estes professores é que, na generalidade, existe essa 

confiança da comunidade em relação à escola. Consideramos, no entanto, 

que existem graus de exigência diversos, relativos a essa comunidade. Para 

a professora Josefina, é aceitável e satisfatório que os pais/mães 

correspondam às solicitações da escola: 

"Os pais colaboram naquilo a que são chamados" (E/J) 

Nesta concepção, consideram-se satisfatórias relações que não 

exijam grandes trocas, apenas aquelas de que a escola necessita. A 

professora Emília também considera esse facto aceitável e desejável mas, 

exige mais dessa relação. Na sua opinião, é o clima existente, favorecido 

pelas interacções anteriores, que faz com que os pais/mães colaborem: 
"havendo essa confiança mútua, os pais são chamados, ou 

até nem é necessário, eles aparecem na escola para 
saberem dos filhos" (E/E) 

É essa facilidade de relacionamento e a existência de confiança que 

permite ir à escola para se informarem sobre o trajecto escolar dos/as 

filhos/as, quando julgam necessário. Há indicações claras de que a escola 

pretende continuar a desenvolver essas interacções: 
"A nossa escola esteve sempre aberta à comunidade, 
actualmente mais ainda" (E/C)" 
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"fiquei ligada às colegas e à comunidade. E, no fundo, 
vamo-nos aproximando mais" (E/D) 

A Prof. Filomena colige, nas suas palavras, a impressão com que se 

fica da leitura destes excertos dos discursos: 
"...em relação àquilo que eu conheci de outras escolas, 
penso que até são bastante participativas... aqui acaba por 
ser um bocadinho privilegiado" (E/F) 

O aqui é a sua escola, uma escola que é tão sua, tão construída por 

eles/as, tão personalizada e ao mesmo tempo tão dos outros, comunidade 

mais próxima, pais e mães. Sempre que se referem a ela, fazem-no um 

pouco por comparação, em relação às que conhecem, algumas por onde 

passaram, onde andaram ou de quem ouviram falar. E afirmam que em 

termos de relacionamento entre pares, em termos de condições financeiras 

e de recursos materiais são bem piores. 

2. Os Olhares dos/as Professores/as sobre inovação e currículo 

Concluída esta primeira etapa, em que procurámos conhecer as 

representações destes/as nossos/as professores/as sobre as mudanças 

que têm ocorrido na escola básica, procurámos conhecer as memórias 

sobre a escola onde alguns/mas professores/as exercem há mais de vinte 

anos, e escutamos a sua opinião sobre o 'clima' existente actualmente, 

vamos procurar nesta segunda etapa, aprofundar a nossa leitura incidindo 

sobre as suas representações acerca da parceria com o TEIAS e dos 

processos induzidos por essa pertença. 

Ao longo destes dois anos de envolvimento com esta escola 

registámos e avaliámos, em diversos momentos, as dinâmicas 

desenvolvidas e, ao mesmo tempo, alguns dos sentimentos envolvidos 

nesse processo. Foram sempre, no entanto, momentos colectivos, em 

grande ou pequeno grupo, mas nunca individual. Daí esta sedução, por 

podermos registar/analisar o testemunho de cada professor/a, que envolve 

como dissemos, as suas sinergias, os suas emoções, mas também as suas 

resistências e as suas reticências. Estivemos sempre conscientes de que o 
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nosso envolvimento poderia interferir na sinceridade desse discurso, 

procurando sempre minorar esse facto, exortando a franqueza, no sentido 

de que só uma opinião responsável poderia ajudar o TEIAS a melhorar a 

sua acção. 
Assim, na continuação da leitura das entrevistas, e de acordo com a 

categoria definida. 'Representações sobre o TEIAS e as suas propostas' 
evidenciaram-se três subcategorias. 

A primeira agrupa as opiniões dos/as docentes que consideram que o 

TEIAS constituiu um incentivo à inovação. Constatamos que os/as 

docentes consideravam que essa parceria tinha influenciado várias 

dimensões da vida escolar e da pessoal e profissional, e que tinha, acima 

de tudo, funcionado como um suporte para o desenvolvimento do projecto 

curricular, do qual os/as professores/as se sentiam actores e construtores. 

O caminho percorrido tinha contribuído para o seu crescimento. 

Reconheciam mérito ao TEIAS, mas reconheciam, também, a sua própria 

capacidade em realizá-lo: 
"Acho que as propostas do TEIAS vieram de encontro àquilo 
que a escola pretendia. Acho que toda a gente saiu um 
bocado enriquecido" (E/F) 
"Desde o início que foi importante para o trabalho da escola. 
Foi um aprofundar embora em pequena escala, porque nós 
já vínhamos fazendo este tipo de trabalho do nosso projecto. 
Foi importante para o trabalho da escola" (E/C) 

A professora Beatriz também fez referência ao papel que o TEIAS 

teve no incentivo que deu ao trabalho que vinham realizando, mas foi a 

Prof. Filomena que especificou um pouco mais esse contributo: 
"O TEIAS deu um impulso grande para se fazer um projecto 
que fosse, mais ou menos, globalizador a nível de escola e 
que integrasse de uma forma mais concreta todas as 
actividades curriculares. Nesse aspecto é que eu acho que 
teve um papel grande" (E/F) 

Para esta professora, salientam-se dois aspectos: ter envolvido o 

currículo dos quatro anos de escolaridade, e ter trazido um novo sentido às 

'disciplinas': elas serviram o projecto, e não o contrário. Permitiu, na sua 

opinião, integrar as componentes que habitualmente são designadas por 

curriculares e as extracurriculares. Embora no âmbito da área-escola já se 

desenvolvessem diversos projectos, era sempre numa dimensão afastada 

das preocupações disciplinares. A professora Emília faz referência a essa 
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realidade: "a área-escola ficou-se apenas por projectos, na maior parte das 
escolas, por actividades independentes do currículo...não havia aquela ligação 
forte à parte curricular, uma preparação prévia...se vai fazer uma entrevista, uma 
saída ao meio há todo um trabalho prévio, e depois um trabalho que volta á sala" 

(E/E). 
O professor Gonçalves, por seu turno, acentua a importância de ter 

existido uma ligação entre a teoria e a prática. Ou seja, mais importante do 

que terem aprendido algo que teoricamente pretende melhorar a acção 

pedagógica, reflectiram, experimentaram e avaliaram os constrangimentos e 

as possibilidades. Na sua opinião, a dificuldade de muitos colegas reside 

nessa acção reflectida e, deduzimos da suas afirmações que, 

frequentemente, o erro de quem 'ensina' a 'teoria' é a falta de espaço para 

uma aplicação prática. É nesse sentido que este professor afirma que: 
"...as propostas do TEIAS nem estão desfasadas, nem são 
normais, porque muitos colegas nem têm conhecimento de 
como fazer. Acho que as dificuldades que eles têm é ligar 
aquilo que têm na teoria com a prática. E se houvesse 
muitos TEIAS..." (E/G) 

Este professor vai mais além, propondo mais TEIAS que possibilitem 

apoios às escolas, ou seja, que sustentem os seus projectos: 
"Porque falta aí qualquer coisa e, o que falta, acho eu, são 
os TEIAS. Porque se houvessem em todas as escolas 
certamente que os projectos curriculares iam avante" (E/G) 

Evidencia que, não é por não existirem projectos que não se mudam 

as práticas curriculares, mas antes por falta de sistemas de apoio e de 

formação que garantam suporte aos projectos. 
A segunda subcategoria que registámos foi aquela em que os 

professores manifestavam que o TEIAS tinha contribuído para o seu 

crescimento profissional. Na generalidade, os discursos apontam dois 

momentos responsáveis por esse desenvolvimento, os momentos mais 

formais de formação e os momentos mais informais de apoio e de reflexão: 
"No fundo é um bocado a disponibilidade que, de certa 
forma, o projecto TEIAS tem em relação a nós, também 
acho que estamos um bocado beneficiadas. Eu falava nisto 
fora e toda a gente ficava admirada de como é que nós^ 
tínhamos a nossa formação e esta ajuda na nossa escola" 
(E/D) 
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Esta professora releva o facto de a formação ter sido centrada na 

escola, nos seus projectos. A admiração que diz ter suscitado em outras 

colegas é significativa das representações que os/as professores/as têm da 

formação contínua institucionalizada. 
"E realmente isso ajuda imenso, o diálogo prévio, a 
conversa que temos antes, como é que vamos fazer as 
coisas, isso é indispensável. Depois o trabalho torna-se 
menos complicado quando está a ser realizado porque já 
houve um trabalho prévio" (E/E) 

Para a professora Emília, a planificação colectiva permitiu antecipar a 

acção, sem a dirigir completamente. Salienta o diálogo como forma de 

reflexão e facilitador dessa acção. Na mesma linha de ideias, a professora 

Filomena aponta algumas das características dessa formação que, quanto a 

si, influenciaram e foram fonte decisiva para o êxito do projecto. 

Nomeadamente, o ter-se centrado sobre o trabalho e as dificuldades que a 

equipa de professores tinha em mãos; o ter incentivado à acção e, como um 

outro colega já tinha referido, não se ter limitado à teoria; e porque não 

havendo saberes a transmitir mas sim a partilhar, foram reflectidos 

colectivamente: 
"além do trabalho de grupo, em equipa, que ajudou, além do 
apoio que permitiu, se calhar quando uma pessoa tinha 
dúvidas ou estava menos segura em determinados aspectos 
que não vou especificar, permitiu que ganhássemos alguma 
confiança. O ter alguém que tem outros conhecimentos e 
que vem cá e os partilha um bocado connosco, também 
acho que dá um bocado de segurança. As pessoas a 
partilhar, a dialogar e a reflectir sobre conhecimentos e 
também a descobrir coisas que não se tinham pensado" 
(E/F) 

As demarcações entre a formação e o apoio prestado pelo TEIAS ao 

Projecto Curricular são ténues e os/as professoras referem-se 

indiferentemente aos dois momentos, pois, na sua opinião, tudo era 

direccionado para a sua concretização: 
"nós tínhamos a nossa formação e esta ajuda na nossa 
escola...é muito melhor para nós aplicarmos isto na nossa 
escola" (E/D) 

Para o professor Gonçalves, um dos problemas com a planificação 

em grupo prende-se com a falta de optimização das reuniões. Segundo ele, 
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a maioria dos/as professores/as não discutem questões ligadas ao 

desenvolvimento do currículo: 
"tínhamos de reunir de 15 em 15 dias, quando estávamos no 
Projecto TEIAS e mesmo assim, muitas vezes, não chegava 
e tínhamos de tratar de outros assuntos. Agora se os 
professores reúnem uma vez por mês para assinar o livro B, 
para verem a correspondência, ainda sobra tempo" (E/G) 

Finalmente não podemos deixar de valorizar uma questão levantada 

pela professora Josefina e que se relaciona com um certo funcionalismo a 

que a escola não pôde deixar de atender. Ao ser determinado pela 

legislação85 que regulamenta a Formação Contínua que a progressão na 

carreira dos/as professores/as está condicionada pela obtenção de 

formação acreditada e creditada, impôs-se a 'obrigatoriedade' da frequência 

de acções de formação e da apresentação de comprovativo para essa 

progressão. É nesse sentido que a professora argumenta que se, de facto, 

a formação é obrigatória, tanto melhor se existir benefício, como foi o caso 

daquela escola que beneficiou com o TEIAS das duas formas, com a 

obtenção de créditos e uma formação que atendeu às suas necessidades: 

"Até porque as pessoas têm de ter créditos e uma acção de 
formação, dada na escola à semana, facilita muito mais. 
Acho que toda a gente beneficiou com isso" (E/J) 

Na ultima subcategoria, situam-se as ideias que consideram que o 
TEIAS possibilitou a partilha, quer entre os/as professores/as, quer entre 

o TEIAS e a escola: 
"O TEIAS ajudou-nos bastante, deu-nos ideias, experiências 
e foi nessa base que trabalhamos. Deu-nos muitas ideias" 
(E/H) 

Essa partilha estende-se, ainda, entre a escola e os outros pólos. Os 
oe 

momentos privilegiados para esses encontros são os Seminários . As 

professoras Helena e Adelaide consideram que relatar e partilhar o 

desenvolvimento dos projectos são factores importantes para "abrir 

horizontes e ter outras perspectivas" (E/H). Podemos acrescentar que, nas 

85 O decreto lei n.° 344/89 de 1 de Outubro refere a formação contínua como um direito e 
um dever O decreto-lei n.° 139-A/90, de 28 de Abril enuncia a formação como condição 
indispensável à progressão na carreira. O decreto lei n.° 249/92, de 9 de Novembro define 
os efeitos da formação contínua no progressão profissional dos professores do ensino 
básico e secundário e dos educadores. 
86 Estes Seminários realizados pelo TEIAS acontecem geralmente duas vezes por ano e 
reúnem todas as escolas pertencentes ao Projecto. 
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avaliações individuais que efectuámos no final de cada Seminário, os 

diversos testemunhos atribuem uma enorme importância a esses 

Seminários: as escolas ao terem de registar para comunicar às outras 

escolas, obrigam-se a avaliar e para quem escuta constitui sempre um 

espaço de aprendizagem: 
"quando se vai pôr tudo em comum, os vários pólos, dão o 
seu contributo com a sua experiência. Acho que é 
importante, que a gente pode aprender com os outros e eles 
connosco" (E/A) 

Esses encontros permitem, por outro lado, quebrar um pouco do 

isolamento, do individualismo da profissão. Não há tradição de troca de 

experiências realizadas. Como observa a professora Helena: 
"Nós, por vezes ficamos muito fechados e precisamos 
dessas experiências e trocas de experiências com as outras 
escolas. Eu vi os outros pólos e aquilo é enriquecedor. Uns 
dizem umas coisas e outros, dizem outras, diferentes 
daquilo que fazemos" (E/H) 

Se tentássemos sintetizar as representações que estes/as 

professores/as fazem sobre o TEIAS, talvez pudéssemos afirmar que houve 

um forte contributo para o seu crescimento profissional, além de uma 

melhoria no desenvolvimento do seu projecto curricular. Estes eram os 

objectivos iniciais que presidiram ao estabelecimento da parceria com o 

TEIAS. Foi afirmado por diversas vezes que o principal objectivo era a 

introdução de mudanças no desenvolvimento curricular que contribuísse 

para a motivação dos/as alunos/as. Por diversas vezes nos perguntamos 

sobre os motivos subjacentes a esse desejo de mudança. 

O principal motivo encontrado surge com a importância que atribuem 

à necessidade de se estabelecerem bases de afectividade no processo 

de ensino/aprendizagem. Se, tradicionalmente, se considerava que a 

ligação afectiva entre docente e aluno/a poderia dificultar o ensino e até 

frequentemente se aceitava que o não envolvimento com os/as alunos 

permitia ao professor/a uma maior isenção e neutralidade, e, portanto 

também, garante de tratamento igualitário, hoje valoriza-se um 

relacionamento diferente baseado em conhecimentos oriundos da 

Psicologia, da Sociologia e das Ciências da Educação. A escola, ao deixar 
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de ter exclusivamente a função de instruir, introduziu novos sentimentos 

nessa relação. A professora Emília resume, um pouco, isso, ao afirmar: 
"Tem de haver uma relação de amizade e mais forte ainda. 
Os alunos têm de sentir que a professora é uma amiga e 
que está, não para castigar mas, para facilitar a 
aprendizagem... podem contar com ela quando não sabem, 
quando sabem, quando querem brincar, quando há coisas 
sérias para fazer" (E/E) 

Esta mesma professora e a professora Clara referem-se à 

importância de se estabelecer o diálogo com os/as alunos, de saber as suas 

opiniões, e de tê-las em conta na tomada de decisões, o que de alguma 

forma não é ainda muito frequente. Os diálogos, poderíamos inclusive, às 

vezes, denominá-los de monólogos, limitam-se à pergunta e resposta sobre 

os conteúdos cognitivos. 

A professora Deolinda aborda uma questão bastante pertinente, 

numa escola localizada numa vila semirural, onde evidentemente quase 

todos se conhecem. Se um/a professor/a trabalhar durante duas décadas, 

ou mais, numa mesma escola, acaba por conhecer duas e três gerações. 

Este facto contribui, segundo esta professora, para se criarem laços mais 

fortes com a comunidade e com os/as alunos/as: 
"Também me ligo muito aos miúdos. Custa-me muito 
separar-me deles. Eu, neste momento, este ano tenho filhos 
dos meus alunos. Conheço-os a todos" (E/D) 

Consideram ainda, três dos/as professores/as da escola que, neste 

novo entendimento do processo de ensino-aprendizagem, é importante que 

se tenham em conta os interesses dos alunos: 
"A gente não ia escolher outro tema que não fosse 
relacionado com eles, que não lhes dissesse nada daqui" 
(E/A) 

E porquê? A principal razão prende-se com a motivação, ou seja, 

"porque as coisas são feitas com garra, com vontade e não por rotina" (E/E) 

e não porque são obrigados, porque a professora manda: 
"Para mim é importante que eles sintam: a pessoa sente que 
eles estão a escrever mas estão a fazê-lo não porque é 
preciso, não porque a professora lhe mandou ou porque o 
obriga mas porque eles tiveram gosto em fazer o que estão 
a fazer" (E/E) 
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E essa motivação, para a professora Filomena, advém em parte do 

facto de estarem a trabalhar sobre matéria do seu conhecimento, 

experiência ou situações que dominam e que (re)descobrem nesse 

processo: 
"Há um interesse novo. Quanto mais o facto de se tratar de 
coisas que realmente são do interesse deles, que eles vêem 
todos os dias, se calhar, até já estão fartos de saber, mas 
vão olhar de outra forma" (E/F) 

Daí que, estes/as professores/as acreditem que é necessário suscitar 

cada vez mais uma aprendizagem criativa, porque é dessa forma que eles 

se libertam e adquirem comportamentos que num ensino mais tradicional 

não mostram, como iniciativa: "são os próprios alunos que querem fazer 

esse tipo de trabalho" (E/G), de autonomia: "iam para a sala de aula e 

debatiam. Às vezes havia um certo conflito" (E/H), de criatividade: "eles 

fazem o trabalho e desde a pronunciar palavras engraçadas...e mostram 

que estão a gostar do que estão a fazer" (E/E). 

No entanto, evidenciam preocupações, ainda que de natureza 

diversa, com essas manifestações de criatividade. As professoras Beatriz e 

Clara, e mesmo a professora Adelaide, consideram que as crianças 

actualmente são mais faladoras e mais distraídas que no passado, daí que 

haja que haver determinada contenção e disciplina. A professora Filomena 

considera, ainda, que o facto de terem turmas numerosas exige um certo 

controle: 
"tem a ver com o facto de ser uma turma um pouco 
numerosa. São 27, e nestas coisas toda a gente quer dar 
opinião e é preciso controlar bastante, impor umas certas 
regras à balbúrdia" (E/F) 

Idênticas preocupações evidencia a professora Emília que, para além 

de considerar que as metodologias que o projecto curricular privilegia, 

"exigem muito mais do professor", diz que tem de haver um certo equilíbrio 

entre o entusiasmo e a ordem. Para esta professora é forçoso que exista 

sempre um controlo, por forma a que determinadas situações não 

provoquem o caos: 
"tem de ser capaz (o/a professor/a) de moderaras situações 
que muitas vezes vão longe de mais, isto é, os alunos 
gostam de participar mas, se não há um poder moderador 
do grupo e de como as coisas acontecem..." (E/E) 
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Esta necessidade de sentir que as situações pedagógicas estão 

sobre controle, é comum a mais professores/as da escola. Estas questões 

estão presentes noutras categorias e, junto com as preocupações de que 

essas situações não pareçam 'brincadeira', caracterizam bem a natureza da 

forma escolar dominante (Canário, 1999). De resto, uma das grandes 

interrogações subjacentes a este estudo relaciona-se com a análise das 

dimensões em que se altera esta forma escolar dominante. Que mudanças 

foram introduzidas com todo o trabalho desenvolvido nesta parceria? 

A primeira dimensão que salientamos, da análise efectuada, foi o 

envolvimento da comunidade. Neste envolvimento distinguem-se alguns 

momentos: um primeiro relaciona-se com a adesão e a colaboração que 

essa comunidade evidenciou tanto nos inquéritos e nas entrevistas que 

os/as alunos realizaram, como na cedência de material para a exposição: 
"envolvendo a comunidade, a escola teve sempre o 
entusiasmo necessário para ir angariando certas e 
determinadas coisas" (E/C) 
"as pessoas foram bastante receptivas e disponíveis para 
colaborar. Os pais gostaram e principalmente quando 
chegaram à exposição e viram os trabalhos dos filhos, eu 
penso que aquilo encheu-os de satisfação, porque lhes dizia 
também respeito" (E/F) 

O segundo momento que distinguimos, relaciona-se com a 

importância, para esta comunidade, da exposição realizada no final do ano 

lectivo. O objectivo que levou os pais, mães e outros familiares a 

deslocarem-se à escola, foi o desejo de poderem observar o trabalho 

realizado pelos/as filhos/as. Não aquele trabalho habitual académico, com o 

qual têm contacto através das fichas informativas, mas em observar algo 

que também lhes dizia respeito, a sua Vila. O facto de os/as filhos/as se 

terem reapropriado e oferecido a sua perspectiva, fazia-os sentir orgulho. 

Ao mesmo tempo, os/as professores/as sentiam o reconhecimento dos/as 

pais/mães pelo trabalho realizado. A professora Deolinda exalta o carácter 

afectivo desse momento: 
"Mas aquilo é palpável. Eles apalpavam o trabalho dos 
filhos. E nós também. O próprio reconhecimento, a gente às 
vezes parece que não o vemos aproveitado do lado dos 
pais" (E/D) 
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O terceiro momento relaciona-se com o aprofundamento de um 

relacionamento diferente por parte dessa comunidade, quer com os/as 

professoras, quer com os filhos/as, possibilitado por um espaço privilegiado 

de convívio como o foi o Dia dos Jogos Tradicionais: 
"tive pais que vieram jogar com os filhos, é porque se 
interessaram, senão não apareciam aqui" (E/A) 

Ao jogarem com os /as filhos/as estreitaram relações que estão, por 

vezes, marcadas pelo distanciamento e pela falta de tempo, como o 

disseram duas professoras anteriormente. Ao jogarem com os/as 

professores/as esbateram barreiras, do género daquelas que também são 

referidas pela professora Clara: "por vezes, era a Sr.a Professora dentro da 

escola e os pais fora". 

Aliás, nesse dia dos Jogos Tradicionais, ouvimos um comentário 

engraçado feito por uma mãe, dirigido a uma professora que estava a 

marcar a pontuação do Jogo da Malha e que, por sinal, estava toda 

empoeirada: - Hoje a senhora parece uma de nós! 

Outra das mudanças sentidas foi, para estes/as professores/as, o 

abordar de um sentido diferente para o trabalho escolar, na medida em 

que os/as alunos/as realizaram as mesmas aprendizagens de português, de 

matemática, de Estudo do Meio mas vivenciadas e 'aproveitadas' de outra 
forma: 

"Acho que todas as outras actividades, ou a maioria delas, 
estão envolvidas. Se estão a preparar uma entrevista, já 
estão a fazer perguntas, estão a escrever, estão a pensar, 
estamos a trabalhar os temas, porque temos de enquadrar 
na situação que se está a viver. Está-se a trabalhar as 
outras matérias e eles estão interessados" (E/F) 

Ou como refere a professora. Beatriz: 

"Tinha de recrutar certas áreas. E depois, por exemplo, a 
nível da Língua Portuguesa funcionava da mesma maneira. 
Em vez de ser a leitura e coisas e tal, então fazia de 
maneira diferente, fazia os inquéritos" (E/B) 

A exigência a nível do Português mantinha-se, mas adequada à 

tarefa que se realizava. A professora Beatriz parece dar-se conta de que os 

conteúdos disciplinares, não tendo existência própria, adquiriam o valor que 

lhes era atribuído pela sua funcionalidade, porque 'serviam' as actividades 

que se iam realizando. Para a professora Helena essa alteração permitiu-
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lhes sair um pouco da rotina das actividades escolares, diversificando quer 

os interesses, quer a forma de aprender o assunto, alvo de interesse, 

utilizando métodos de registo e de pesquisa até aí pouco habituais: 
"Fizemos entrevistas e fomos mesmo ao local. Foi 
engraçado porque eu tinha dois alunos que tinham lá os pais 
e um tio a trabalhar na pedreira. Eles nunca tinham visto os 
pais a trabalhar, tiraram fotografias e depois dividiu-se o 
trabalho por grupos. Um grupo dedicou-se às ferramentas 
que eles usavam, outros fizeram trabalhos ligados à 
alimentação, outros ligados à saúde" (E/H) 

Sobretudo, reflecte a professora Emília, permitiu sair da ordem 

normalmente estabelecida, e tão poucas vezes interrompida, da pergunta-

resposta, do trabalho de papel e lápis baseado numa actividade quase 

manual e sobre realidades, por vezes, tão afastadas dos seus mundos. E 

permitiu a mudança comportamental dos alunos/as, de uma atitude passiva, 

para uma agitação que é mais intelectual: 

"Há momentos para tudo: há momentos para trabalho em 
que eles podem falar, logo a seguir, há um trabalho em que 
é preciso que cada um tenha uma actividade concreta e no 
fim sentimos que houve trabalho e que as coisas se 
realizaram...as pessoas estão a trabalhar para um 
determinado fim, embora a agitação, a um primeiro olhar, 
ter-se instalado" (E/E) 

Alguns/mas professores/as consideram que, em alguns sentidos, 

este trabalho desenvolvido permitiu que os alunos/as olhassem a escola 

de uma forma diferente (cinco dos/as professores/as) Permitiu, ainda, 

alcançar os objectivos a que se propunham. De entre eles, estava motivar 

os alunos para a aprendizagem: 
"motiva muito mais os alunos, porque os alunos vão 
trabalhar naquilo que estão mais habituados, no seu dia-a-
dia. Motiva-os porque aprendem mesmo sem quererem. 
Estão a fazer um trabalho e ao fim e ao cabo, estão a 
aprender e estão a aproveitar as suas noções prévias, 
daquilo que eles têm da sua vila e estão a transportar para a 
sala de aula todos os seus conhecimentos e, com a ajuda 
dos seus colegas e do próprio professor, estão a 
desenvolver os tais conhecimentos" (E/G) 

O professor Gonçalves considera que esta motivação surge porque o 

trabalho escolar parte necessariamente das suas noções prévias e dos 

conhecimentos que já possuíam. Pesquisam em terreno familiar, mas, ao 

mesmo tempo, a aprofundar esses conhecimentos, o/a aluno/a sentindo-se 
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elemento activo na construção desse conhecimento, acrescenta outra 

dimensão à aprendizagem: a do prazer: 
"E de certa forma ajudá-los a motivar para a aula, a dá-la de 
outra forma. A torná-la mais bonita. Para os próprios alunos, 
uma aula diferente e da qual, no fundo, aproveitam a mesma 
parte da sabedoria, enquanto estão mais bem dispostos e a 
trabalhar com mais entusiasmo" (E/D) 

Esta colega, a professora Deolinda, salienta, no entanto, que 

'aproveitam a mesma parte da sabedoria'. Outros/as professores/as o 

fazem, porque é fundamental, para eles/as, que a mensagem de que os 

conteúdos disciplinares não são descurados, passe. Na realidade, tem de 

existir uma ponderação entre estes dois vectores, aquele a que podemos 

chamar o lado sério e o outro, o lado aprazível da escola (este último é 

quase sempre esquecido). Na mesma linha de ideias está a preocupação 

da professora Filomena com a visibilidade das saídas para o meio 

envolvente à escola e as actividades que implicam: entrevistas, fotografias, 

etc. Para esta professora, parece importante não transparecer para a 

comunidade que aquilo é 'lazer'. Ao mesmo tempo, força-se a si própria a 

acreditar também: 
"Acabam por ver de uma forma diferente. Já que chegaram 
lá e perguntaram, estão interessados e depois querem saber 
a resposta. Não é só para ir brincar, também se vai para 
saber. Já há uma preparação anterior e, depois há um 
trabalho posterior que se vai fazer" (E/F) 

Outra das mudanças visíveis, para a professora Emília, é o facto de 

os alunos "sentirem que a escola era mais deles". Na sua apreciação, este 

poder advém do grau de participação e de envolvimento que lhes é 

possibilitado: 
"Mas, o que se sentiu, eu senti e os outros professores 
sentiram, é que os alunos começaram a gostar muito mais 
da escola porque, sempre que havia uma saída ao meio, 
uma actividade diferente em que se tornavam mais 
participativos, eles sentiam que a escola era mais deles. E, 
na realidade quando o professor, por algum motivo, tinha de 
faltar, já era motivo para ficarem tristes" (E/E) 

Na base de todas estas possibilidades e mudanças está, e não 

poderia deixar de estar, uma alteração do papel do/a professor/a. Ao longo 

da leitura dos seus discursos, fomo-nos apercebendo de que se operou 
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(pelo menos a nível do discurso) uma mudança na forma de estar, face ao 

desenvolvimento curricular, por parte destes/as professores/as. A 

professora Emília manifesta isso de uma forma especial: 

"Nesta escola, houve uma forma diferente de darás aulas, e 
de estar na escola. Deu-se mais importância à 
aprendizagem do que mais propriamente ao ensino. Isto é, 
começou-se a dar mais importância à forma como os alunos 
podiam aprender as coisas" (E/E) 

Esta importância atribuída "à forma como os alunos podiam 

aprender" é referente a uma fase em que os/as professores/as planificaram 

colectivamente as metodologias que iriam privilegiar. Daí que, quando 

questionados/as sobre o que se alterou efectivamente com o seu projecto 

curricular, as respostas tivessem incidido sobre essa fase anterior de 

reflexão, que a maioria considera ter influenciado bastante: 
"o projecto curricular, de certa forma, leva a professora a 
verificar métodos de trabalho. Pois até, se calhar, de uma 
forma diferente, vai conseguir resultados mais positivos, 
mas tem de verificara forma de ver, de darás aulas" (E/E) 

A originalidade desta posição é a de considerar que este caminho, de 

aferição constante, não deve ser individual. Apesar dos receios que a 

professora Adelaide confessa que teve: "pensei que ia dar uma trabalheira, 

porque a gente já tem pouco tempo..."e que certamente muitos/as outros/as 

partilharam, embora sem o expressarem, pensam que, em equipa, os 

esforços são mais compensados: 

"Porque estamos, o nosso grupo, mais unidas, mais à 
vontade, e uma puxa daqui, outra puxa de acolá, e dá as 
suas ideias. Estamos mais à vontade para expor. Isto ajuda-
nos a planificar e, estamos mais empenhadas no que 
estamos a fazer" (E/D) 

Este empenhamento é também referido pela professora Emília, como 

algo que surge da 'certeza' de se estar no bom caminho: 

"Tem de haver realmente uma relação de amizade e de 
confiança entre os colegas. Para se fazer alguma coisa, a 
pessoa tem de sentir, de algum modo, que está no caminho 
certo, que é aquilo que queremos e que do esforço que 
estamos a fazer... vamos colher algum fruto e que sentimos 
que é a forma mais correcta de trabalhar" (E/E) 

Esta mudança na forma de estar parece ter gerado uma certa 

vontade de continuar a trabalhar em projectos. Já anteriormente tínhamos 
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referido que, uma experiência positiva, parece ser um elemento fortemente 

influenciador da persistência de comportamentos. Neste caso, o facto de se 

terem percepcionado vantagens para a aprendizagem dos/as alunos/as, e 

para o trabalho dos/as professores/as é um factor decisivo para se desejar 

continuar a trabalhar da mesma forma: 
"Como experiência enriquecedora, acho que eu ao passar 
por um trabalho de projecto, se ele foi proveitoso para os 
meus alunos, se acho que os resultados foram bons, lógico 
que eu vou tentar desenvolver outros projectos. Acho que a 
maioria das pessoas o vai fazer, se calhar, se acharam que 
as coisas resultaram, se os resultados obtidos são bons" 
(E/F) 

Um exemplo representativo do 'bichinho' da inovação que 

permanece, é o que nos diz a colega Beatriz, sobre uma colega que mudou 

de escola e que tenta transmitir o que vivenciou para outros espaços. No 

fundo, trata-se da passagem do testemunho do trabalho realizado com 

os/as alunos/as para outras escolas: 
"Eu acho que mesmo indo para outras escolas, podemos 
continuar a fazer este género de trabalho... muitas das 
coisas que aprendi vou aplicar, porque há uma colega nossa 
que saiu e eu penso que já está a aplicar estas coisas que 
nós fizemos, e eu suponho que também vou" (E/B) 

Esta análise dos processos induzidos contrasta, um pouco, com a 

descrição que seis dos/as professores/as desta escola fazem de um dia de 

escola normal. Todos eles/as referem que no próprio dia reflectem sobre o 

que fizeram nesse dia para poderem planificar o dia seguinte. A supresa 

deveu-se essencialmente ao facto de, apesar do alegado mito de que no 1 o 

ciclo existe uma certa inter/disciplinaridade, todos/as eles/as evidenciaram 

uma sequência temporal idêntica nas disciplinas que iam abordando ao 

longo do dia: Todos/as começavam por Português, depois Estudo do Meio e 

de seguida Matemática. Era ainda referida por alguns a Educação Física, 

uma vez por semana a Educação Religiosa e Expressão Plástica que "não é 

todos os dias" (E/C), mas que para alguns/mas não parece ser todas as 

semanas. 

Quisemos, ainda, saber quais as representações que os 

professores/as têm do seu papel no exercício da profissão e que 

competências consideram necessárias face a esse desafio que se coloca do 

discurso da necessidade de um flexibilização curricular. A subcategoria o 
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professor como adaptador/configurador do currículo não abrange, quanto a 

nós, concepções idênticas de adaptação curricular: 
"A gente tem de se adaptara cada aluno" (E/A) e 
"Vamo-nos adaptando, também ao meio em que estamos 
inseridos. E temos de nos adaptar aos alunos que temos e 
até à escola que temos e aos próprios professores/as" (E/B) 

Quando as professoras Adelaide e Beatriz fazem estas afirmações 

parecem ter subjacente um conceito de adaptação pessoal semelhante a 

uma acomodação. Não se referem concretamente a adaptações 

curriculares em função dos alunos, mas falam de uma adaptação global ao 

meio, aos alunos, à escola ou aos pares. A professora Deolinda, numa outra 

concepção de adequação, refere-se às metodologias que o/a professor/a 

pode utilizar para que o/a aluno/a adquira formas autónomas de aceder ao 

conhecimento e à possibilidade de, ao realizar esse trabalho, escolher 

temas do seu interesse e motivação. 

"Neste momento temos de dar às crianças os instrumentos 
para eles adquirirem conhecimentos do seu interesse" (E/D) 

Assume a possibilidade do currículo integrar temas diversificados do 

interesse do aluno/a e, ao mesmo tempo, sugere o atendimento à 

diversidade dos/as alunos/as que é realizado porventura pela aplicação de 

estratégias diversificadas: 
"Os alunos têm níveis e há estas matérias que se têm de 
adaptar aos alunos. Sabemos que há miúdos a quem 
devemos dar mais tempo" (E/D) 

A professora Emília, numa primeira afirmação, aborda a possibilidade 

de se flexibilizar o currículo nacional, cuja função deverá ser de orientação e 

não de prescrição. Faz, ainda, referência às metodologias diversificadas: 
"Eu retiro sempre do programa, isto é, não retiro, modifico, 
quer dizer há muitas formas de dar um trabalho" (E/E) 

Numa segunda afirmação completa essa ideia ao definir o professor 

facilitador de aprendizagem, como alguém que assume a liderança do grupo 

quando expõe ou explora conceitos ou novos temas, mas que se coloca na 

retaguarda enquanto os/as alunos/as assimilam e consolidam essas 

aprendizagens, ou ainda quando questionam ou partem para trabalhos de 

pesquisa de seu interesse pessoal: 
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"as nossas dinâmicas de trabalho têm muito a haver, se 
queremos realmente prosseguir com resultados positivos e 
bons alunos, temos mesmo de mudar no sentido de irmos 
ao encontro daquilo que eles gostam, e de transformar as 
aulas que muitas vezes parecem ser aborrecidas, numa 
forma diferente de trabalhar, de pesquisa em que o trabalho 
concreto é feito por eles, embora de algum modo, o 
professor continue a facilitara aprendizagem" (E/E) 

Aborda pela segunda vez uma questão que nos é tão grata neste 

estudo: a transformação da escola num lugar 'não aborrecido'. Para esta 

professora, essas alterações permitem tornar a escola num local de 

aprendizagem aprazível, motivador, que não se confina ao trabalho 

'abstracto' feito exclusivamente sobre conteúdos cognitivos. 

A professora Filomena, por seu turno, argumenta que o/a professor/a 

deveria ter a autonomia para, flexibilizando o currículo, poder 

oportunamente decidir da relevância ou/e da pertinência dos conteúdos 

para os/as alunos/as. Considera, como as colegas anteriores, que a 

relevância dos conteúdos é superada pelas metodologias que se utilizam: 
"A forma como depois se vão trabalhar os temas, aí é que 
depende da forma como o professor os trabalha. Porque eu 
posso chegar à aula e vamos trabalhar, suponhamos os 
meios de transporte, eu posso chegar à aula e dizer: os 
meios de transporte são estes e aqueles: O tema intéressâ
mes, mas está tratado de uma forma que não lhes agradou 
nada. Enquanto que, se eu pegar nos meios de transporte, 
claro que é preciso material onde eles possam pesquisar, se 
calhar interessa-lhes muito mais e aprendem mais" (E/F) 

Na sua opinião, ao privilegiar-se uma metodologia expositiva, para 

abordar um tema que eventualmente interessaria os alunos, ele acaba por 

perder o interesse, enquanto que uma metodologia mais activa permite ao 

aluno assimilar de forma diferente, porque se questionou, procurou 

alternativas e optou. Continuando as suas reflexões, a professora Filomena 

reclama para os/as professores uma autonomia que lhes possibilite uma 

flexibilização curricular, no sentido de reconstruir o 'programa', isto é 

reclama a atribuição de uma significatividade própria, a partir das 

especificidades e elementos intrínsecos do grupo. 
"Eu penso que é preciso continuar e fazer isso em todas as 
áreas e, o mais possível, em todos os temas que podem 
interessar agora, nesta altura, por uma razão qualquer. Isto 
é, integrar os temas e agrupá-los de forma diferente 
conforme aquilo que tiver de ser. Acho que o professor 
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deveria ter essa autonomia. No 1° ciclo eu penso que nós 
temos um bocado de autonomia para trabalhar os assuntos 
e os temas, quando achamos que é a altura de trabalhar" 
(E/F) 

Admitindo, no entanto, que o/a professor/a de 1 o ciclo tem margens 

de autonomia que lhe faculta essa flexibilização justifica o facto de essa 

possibilidade, na maioria das vezes, não ser utilizada: 

"É necessário romper com uma determinada tradição. Se 
houver um bocado mais de autonomia e uma vontade de 
fazer coisas novas, penso que poderá melhorar" (E/F) 

Refere-se, assim, à necessidade de motivação interior dos/as 

professores/as para reflectirem sobre um currículo, que tem sido 

tradicionalmente inquestionável. Para esta docente, a dúvida tem de nascer 

de uma vontade pessoal e/ou colectiva, baseada naquilo que desejam 

alterar e que consideram ser o melhor para os/as seus/suas alunos/as. 

Um dos argumentos utilizados pelo professor Gonçalves, na defesa 

do/a professor/a como adaptador/configurador do currículo, foca a questão 

da dificuldade que alguns alunos/as, das escolas rurais, têm em 'digerir' um 

currículo concebido para um aluno médio, de zona urbana. Uma 

percentagem significativa de alunos/as tem um número acrescido de 

dificuldades devido, em parte, à baixa escolarização dos familiares mais 

próximos, e a um certo desfasamento entre o seu capital cultural e o que 

lhes é exigido na escola: 

"Porque a nível nacional foi feito (o programa) para um aluno 
médio, e sabemos que, muitas vezes, nas escolas do 
interior, como é o caso deste concelho, há alunos que têm 
imensas dificuldades para aquilo a que eles chamam o 
programa mínimo nacional"(E/G) 

A professora Clara, todavia, reconhece algumas limitações às 

possibilidades que se abrem aos/às professores para realizar essas 

adaptações curriculares. Segundo ela, há que ter precaução, há que 

estabelecer um certo equilíbrio. É necessário que o professor/a seja 

também um consumidor do currículo: 

"há competências que, como já referi, nós não podemos 
descurar, que os alunos têm de adquirir dentro das salas, 
que lhes têm de ser transmitidas através do diálogo, da 
transmissão, digamos assim, professor, alunos... Mas há 
coisas que nós podemos dar aos alunos, como temos feito e 
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progredir nesse sentido, de dar mais abertura ao exterior, 
para a caminhada para projectos no género do Projecto 
TEIAS" (E/C) 

Esta parece ser uma das posições mais fortemente defensoras deste 

consumismo do currículo: 
"De qualquer forma, nós temos um programa para cumprir, 
há técnicas que os alunos têm de adquirir da forma que as 
estão adquirir, competências linguísticas, competências 
matemáticas, competências que são dadas na sala de aula. 
Eles têm de as adquirir da forma que os outros as estão a 
adquirir" (E/C) 

Nos seus argumentos, esta professora refere-se a alunos de outras 

escolas em que se utilizam formas escolares mais tradicionais, com as 

quais parece concordar. O projecto curricular parece assumir, para esta 

professora, uma parte mais recreativa, mais extracurricular como assumia, 

sem dúvida, a área-escola. Daí que, na sua opinião, o projecto curricular 

não pode distrair das aprendizagens sérias, objecto de avaliação. 

Obviamente que muitas das preocupações destes/as professores/as 

passam por uma argumentação constante com o campo da avaliação. 

Embora apenas a professora Filomena o tenha referido, no momento em 

que fazíamos as entrevistas, decorriam em simultâneo as provas de 

aferição, o que preocupou, e alterou, no sentido de que interromperam, as 

actividades relacionadas com o Projecto Curricular de Escola. Esta 

professora enuncia bem essa preocupação: 

"tanto os exames como as provas de aferição e muito 
principalmente a avaliação que tem sido feita e os objectivos 
que é preciso atingir, e isso acaba por influenciar todo o 
processo educativo. É completamente impossível 
abstraírmo-nos de que há uma avaliação e de que há 
objectivos que é preciso atingir ao fim do ano ou ao fim do 
ciclo. Esses objectivos precisam de ser atingidos porque, a 
nível do 1o ciclo, eu acho fundamental que eles dominem, 
mais ou menos, a leitura e a escrita" (E/F) 

A professora Emília apresenta outra razão para este consumismo, 

desta vez mais relacionada com os princípios presentes em qualquer 

sociedade democrática, ou seja, a igualdade de oportunidades. De facto, 

nem as dificuldades dos/as alunos/as, nem a pertença a um meio rural, 

podem servir de justificação para que não tenham acesso a uma igualdade 
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de oportunidades, que lhes seria negada se não houvessem parâmetros 

comuns nacionais: 
"Tudo o que está no currículo do 1o ciclo é relevante, ou 
alterava. Sinto autonomia para alterar, se eu tiver uma razão 
forte para fazer determinada coisa. Agora, há determinadas 
competências que os alunos têm de ter e eu concordo 
plenamente que as tenha. Porque a nível nacional, tem de 
haver um determinado número de competências que, de 
algum modo, nos digam que eles estão preparados, seja em 
que escola for, para fazer determinado tipo de coisas" (E/E) 

As outras duas subcategorias estabelecidas na caracterização dos 

papéis exercidos pelos professores, inserem-se num âmbito recente e 

relacionam-se com o papel do/a professor/a como investigadores do 

currículo e como elemento de uma equipa. Assim, na primeira subcategoria 

mencionada, situamos os professores/as que referiam a importância da 

formação (foi mencionada por cinco deles/as), entendida como uma 

actualização pessoal e profissional: 
"Sempre que posso fazer formação, eu faço, porque os 
nossos alunos exigem-nos muito e quanto mais nós nos 
actualizarmos, mais formação tivermos, melhor podemos 
corresponder às necessidades deles e nossas, pessoais" 
(E/C) 
"Se calhar depende do grupo de professores, porque nos 
procurávamos sempre as acções de formação e nós íamos, 
tínhamos de ir" (E/D) 

Mas situamos também aqueles que encaram a formação como um 

suporte à acção curricular e pedagógica da escola: 
"Precisamos de apoio científico/pedagógico, ao nível de 
formação, mas não aquela eu não interessa" (E/F) 
"O projecto curricular para ir enfrente (se houver formação a 
esse nível), o projecto vem e fica e vai estar velhinho aqui. 
Agora, se não houver formação, muita gente não faz, ou 
quer dizer, faz na teoria, não faz na prática" (E/G) 

Quanto à segunda subcategoria mencionada, a do papel do/a 

professor/a como elemento/parte de uma equipa, ela obteve referências de 

toda a equipa docente da escola, quer pela positiva, quer por contraste, pela 

negativa. No fundo, todos mencionaram os benefícios do trabalho em 

equipe. Uns enfatizando a sua necessidade: 
"tem de haver uma ajuda grande entre todos, colaboração, 
porque nós temos de nos ajudar uns aos outros. Porque 
senão não conseguimos e depois quando estivermos a 
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planear e tudo o mais, temos de nos ajudar e à vezes isso 
falta." (E/B) 
"temos de termais contactos uns com os outros. Acho que é 
necessário que os professores se juntem para trocarem 
ideias e outras coisas assim. Eu já trabalho um bocado com 
a minha colega da manhã" (E/H) 

e outros mencionando, os malefícios da sua ausência: 

"se na escola há bom ambiente, se não há guerras, não há 
confusões, os professores sentem que estão a fazer um 
bom trabalho. Muitas vezes, estão tão preocupados com os 
problemas que existem na escola que não conseguem ter 
paz para trabalhar como deve ser" (E/E) 

Dissemos, no capítulo anterior, que era nossa intenção, ao proceder 

à análise de conteúdo das entrevistas efectuadas aos/às professores/as, 

produzir um novo discurso que atendesse à complexidade do que nos foi 

transmitido e, ao mesmo tempo, nos permitisse 'descobrir os sentidos 

ocultos'. Depois de termos respondido a esse desafio, sentimos ter 

aprofundado o olhar que possuíamos anteriormente sobre as 

representações dos/as professores sobre a problemática em questão. 

No capítulo seguinte propomo-nos analisar os olhares que 

construímos com o contributo do quadro conceptual organizado. 
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Pontes entre os Olhares Construídos e os Concertos Estruturantes 

Notas Introdutórias 

Retomando a singularidade dos olhares destes/as professores/as 

sobre algumas mudanças que têm atravessado a escola básica, e a forma 

como estes olhares se reflectem sobre a sua própria escola e sobre as 

dinâmicas por ela desenvolvidas no âmbito da parceria com o TEIAS, neste 

capítulo é nossa intenção cruzarmos esses olhares à 'luz' daqueles 

conceitos que estruturam a análise da problemática que atravessa este 

nosso trabalho. 
Para essa análise, tomamos como referência o quadro IV 

apresentado no capítulo III e que relaciona as dimensões básicas da 

mudança, em que deve ocorrer um processo de mudança, com os 

elementos que consideramos fundamentais em cada uma delas, para que 

possamos falar em processo inovador, ou seja: 

• A intencional que corresponde a novas crenças e teorias educativo-

pedagógicas; 

• A Estrutural que corresponde a novas formas de organizar a escola 

(tempos, espaços, papéis, funções e tipo de organização docente); 

• A Curricular, à qual fazemos corresponder todos os elementos 

ligados ao desenvolvimento curricular; 

• A Pedagógica que corresponde às interacções sociais na sala de 

aula e às experiências educativas da escola; 

• A Avaliadora que contempla a análise da implicação da inovação 

sobre a própria escolaridade. 

Pretendemos assim responder às questões que colocamos no início 

da investigação e que, quanto a nós, são fundamentais nesta análise e que 

se relacionam com a explicitação do que levou aqueles/as professores/as a 

instituírem dinâmicas de inovação e que tipo de dinâmicas foram essas. 

Pretendemos, também, e como explicitamos na introdução, analisar qual o 

contributo do TEIAS para a emergência/consolidação dessas dinâmicas. 
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1. Os Olhares cruzados sobre a educação e a inovação 

Este estudo focaliza-se nos conceitos, nos modos da construção da 

mudança (Félix-Angulo, 1994a), e nos significados contextuais e 

situacionais atribuídos pelos/as professores/as à acção de inovar. Daí que, 

a primeira dimensão da construção básica da mudança a que se refere 

Eisner (1992), a Intencional, seja considerada uma das mais importantes, 

pois corresponde, nas nossas intenções, à indagação das possibilidades de 

o projecto construído em parceria com o TEIAS ter sustentado e introduzido, 

ou não, algumas mudanças nas concepções curriculares que orientam 

os/as professores/as da escola, a que este estudo se refere. 

1. a) O desejo de inovar - dimensão intencional 

Como dissemos, no quadro teórico que nos orientou, o entendimento 

que fazemos sobre um processo de inovação pressupõe uma mudança 

interna na escola que afecte as ideias, as práticas e as estratégias que se 

utilizam, a própria direcção da mudança e as funções dos indivíduos que a 

concebem ou nela participam. Os significados, as interpretações que um 

processo de inovação pretende modificar através das concepções que o 

sustentam e do enfoque que subjaz, formam o que pode ser considerado o 

'entramado simbólico' de todas as inovações (Félix-Angulo, 1994a). É 

quadro destas ideias que questionamos o 'entramado simbólico' do projecto 

de parceria que se desenvolveu. 

Entendemos que nunca um entramado, ou seja um enredo, é 

construído de forma linear. Nesse sentido, não é surpreendente que a 

estrutura da equipa, na escola, tenha adquirido sempre novos contornos ao 

longo dos dois anos que durou a parceria com o TEIAS. De igual modo, a 

ideia desse projecto não germinou ao mesmo tempo, e com a mesma 

intensidade, na vontade da cada elemento dessa equipa. Identificou-se, 

desde o início, um grupo de professores/as líder que movimentou os/as 

restantes colegas quer para a parceria, quer para a construção de um 

projecto curricular que contribuísse para um novo modo de desenvolver o 

currículo que fosse globalizante e integrado e que conseguisse motivar 

os/as alunos/as para uma aprendizagem mais autónoma, mais criativa e 
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mais ligada aos seus contextos experienciais, envolvendo, 

simultaneamente, a comunidade nesse projecto. 

Essa liderança salientou-se, ainda, de uma forma positiva, na 

organização e condução da acção e tornou-se para nós, ainda mais visível 

durante a leitura das entrevistas que realizamos para conhecer alguns 

efeitos da acção do TEIAS e do projecto curricular concebido pela escola 

nas práticas curriculares e pedagógicas. 

Dizemos por isso que, a adesão do grupo de professores/as, foi 

gradual mas que superou as expectativas iniciais. Houve quem, 

inesperadamente (porque eram das pessoas mais reservadas quanto aos 

resultados do projecto), assumisse de uma forma convicta os desejos de 

inovar do grupo líder e houve quem, mesmo aderindo desde o início, nunca 

alterasse as suas convicções e práticas totalmente. Ou seja, julgamos ter 

existido uma forma de (co)optação, idêntica à de que nos fala Hargreaves 

(1998) que se traduz numa colaboração aparente mas nunca profunda. 

Quanto às expectativas pessoais e profissionais destes/as 

professores/as, ao estabelecerem uma parceria com o TEIAS, elas giravam 

em torno da necessidade de um certo suporte 'teórico' para o projecto que 

desejavam concretizar, de algum apoio financeiro para o mesmo, e o 

suporte de uma instituição exterior, com credibilidade, que estimulasse e 

dinamizasse o grupo. Julgamos poder afirmar que estas expectativas se 

cumpriram, tal como mais adiante justificaremos. 

Há, no entanto que realçar que não existia apenas um movimento 

favorável organizado em torno das expectativas. Ocorreram também 

resistências que, muitas vezes estiveram associadas, quer ao receio de que 

o envolvimento no projecto exigisse demasiada disponibilidade, quer à 

inevitabilidade da presença de 'outros', estranhos à escola. 

Digamos que essa resistência foi sentida, mas foi-se esbatendo, e 

dando lugar a uma colaboração íntima. Pela nossa parte, não houve, de 

forma alguma, estranheza relativamente a estas hesitações, porque 

admitimos que as escolas estão pouco habituadas à presença de 'terceiros', 

a não ser para inspeccionar e que cada vez é, de facto, mais pedido e até 

exigido aos/às professores/as. 
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O contacto que fomos tendo com a escola e a leitura do que foi 

ocorrendo permitem-nos dizer que, as dinâmicas relacionais naquela escola 

são caracterizadas por ligações fortes, em termos pessoais e profissionais, 

baseadas quer nos longos anos em que a equipa já trabalha junta, quer em 

redes de colaboração e de colegialidade,87 demonstradas na capacidade 

em concretizar diversos projectos e na capacidade em obterem os recursos 

materiais necessários ao desenvolvimento desses projectos. 

Outra característica dessas dinâmicas, relaciona-se com uma certa 

postura face ao que vem de novo, quer sejam colegas que são 

colocados/as na escola pela primeira vez, quer a propostas que são 

apresentadas e que exigem algumas alterações nas rotinas do quotidiano 

escolar. Na escola da Vila da Pedra há um núcleo de professores/as mais 

antigo que, sendo unido e coerente, mantém uma estrutura e um 

pensamento flexíveis capaz de incorporar elementos novos, ideias 

inovadoras e de se ajustar a novas realidades. Esta postura foi evidente, 

como já referimos, na pronta adesão que os/as professores/as 

manifestaram para com o TEIAS. 

Se acrescentarmos a estas características, a existência de uma 

direcção de escola colegial, em que a tomada de decisões é partilhada e em 

que o conflito parece ser tolerado na medida em que permite a discussão de 

alternativas e favorece um consenso negociado (próprio de estruturas 

democráticas) podemos reconhecer, na Vila da Pedra, um cenário propício 

à construção de objectivos partilhados. Este cenário é apontado por 

todos/as os/as professores/as, como factor de permanência na escola e 

estimulador de um trabalho em equipe profícuo na construção desses 

projectos colectivos em que se envolveu. 

Nos momentos mais formais do projecto, em que existiram sessões 

de formação acreditada, o grupo manteve níveis de empenhamento 

elevados, pouco variáveis de professor/a para professor/a e que 

transmitiram a ideia de existir um igual desejo de desenvolver, de uma 

forma muito pessoal, um projecto curricular inovador que favorecesse o 

sucesso dos/as alunos/as. As metodologias de pesquisa e de trabalho a 

Explicitaremos estas formas, mais objectivamente, na dimensão estrutural. 
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utilizar, com os/as alunos/as suscitaram algumas reticências que foram 

sempre discutidas, no sentido de se analisarem as vantagens e 

desvantagens, quer para alunos/as, quer para professores/as. As objecções 

dos/as professores/as eram relativas quer ao número elevado de alunos/as 

na sala de aula - que não permitia demasiado movimento (em trabalho de 

grupo, de pesquisa) - à incapacidade dos/as alunos/as manterem uma certa 

ordem, e às suas dificuldades em conciliar a exigência do programa com o 

que alguns consideravam demasiado 'folclore'. 

Nesta dimensão intencional do desejo de inovar, reparou-se, ainda, 

que, no decurso da formação, algumas colegas se refugiaram 

constantemente na opinião de outras/os colegas sem expressarem os 

conceitos que as/os orientavam na propostas para a concretização do 

projecto curricular. A análise de conteúdo permitiu sobressair um pormenor, 

que nos ultrapassou completamente durante essas sessões: as colegas que 

ainda não tinham feito cursos de complemento de formação (CESEs, 

Licenciaturas) sentiam que os/as colegas que já o tinham feito, possuíam 

mais capacidades, do que elas, para fundamentar e planificar as opções 

curriculares. Sentiam-se de certa forma menos habilitadas, não para o 

exercício da profissão, mas para projectarem a acção de uma forma mais 
DO 

inovadora. Daí o seu receio em se exporem a si e às suas opiniões . 

No entanto, quase todos os discursos dos/as professores/as referem 

um crescimento pessoal e profissional, realizado ao longo do trabalho 

desenvolvido e fazem, ainda, menções à importância do trabalho em equipa 

no desenvolvimento de competências como a reflexão, o questionamento, a 

planificação, o registo e a avaliação, que qualificam como extremamente 

enriquecedoras. Aliás, quem mais refere este crescimento pessoal e 

profissional, são as colegas 'licenciadas', o que de certa forma demonstra 

que as restantes colegas deram um contributo pertinente. Julgamos, por 

isso, poder afirmar que se, inicialmente não existiam expectativas idênticas 

em todo o grupo, elas foram-se perfilando no decorrer da acção e que o 

envolvimento na planificação do projecto também foi assumido de forma 

muito convicta e pouco variável por cada um/a, embora com desempenhos 

Neste momento essas colegas já se encontram a frequentar complementos de formação. 
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diferentes. Essas diferenças evidenciam-se, no nosso entender, na forma 

como foram caracterizadas, ao longo das entrevistas, as actividades 

educativas desenvolvidas no âmbito do projecto, e que denunciam 

assimetrias na vivência dessas actividades. Pelo discurso de três das 

professoras, sentimos que não foi apreendido aquele sentido globalizador e 

articulado que os/as outros/as professores/as queriam 'emprestar' ao 

projecto quando o conceberam. Não se evidenciaram práticas condizentes 

com o discurso de uma nova postura face ao modo de se desenvolver o 

currículo, persistindo, quanto a nós, nesse grupo de professoras, uma visão 

dual do currículo (actividades curriculares e actividades extra - curriculares) 

e, no sentido de que essas actividades parecem ter sido realizadas à 

margem das áreas curriculares. Os/as restantes professores/as descrevem, 

pelo contrário, essas actividades numa relação articulada e integrada entre 

formação e expressam-na, de uma forma sensível, em termos do que elas 

significaram para os/as alunos/as e de que forma contribuíram para tornar a 

acção educativa mais motivadora como era seu desejo. Referem a 

importância desse sentido globalizador para as mudanças de atitude dos/as 

alunos/as face à escola e face ao processo de ensino/aprendizagem, 

utilizando expressões como: "os alunos sentiam que a escola era mais 

deles" (E/D). 

Em síntese, no grupo de professores/as da escola da Vila da Pedra 

coexistem, no nosso entender, diferentes concepções de educação, sendo 

que, para uns/umas, é a função instrutiva do ensinar que prevalece, 

declinando a sua responsabilidade nas outras dimensões que contemplam a 

formação global do/a aluno/a e atribuindo-a exclusivamente à família, 

enquanto que, para outras/os, o acto de ensinar é assumido como um 

processo essencialmente formativo que, sem descurar o instrutivo, é, 

simultaneamente, um processo pessoal e social. Neste segundo caso, o 

ensinar relaciona-se intimamente com o aprender, exigindo, por parte do/a 

professor/a, uma atenção aos processos de ensinar e de fazer aprender e 

por parte dos/as alunos/as uma postura activa de querer aprender. 
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Estas concepções têm, ainda, consequências sobre o entendimento 

que cada professor/a faz sobre a função social da escola e sobre o tipo de 

conhecimento que privilegiam no quotidiano dos processos de 

desenvolvimento curricular. Esta problemática foi discutida na nossa 

reflexão teórica, a propósito do entendimento que fazemos do currículo e da 

sua não neutralidade. De facto, a forma que o currículo adopta não é alheia 

nem às concepções educativas dos/as professores/as, nem ao facto de 

concordarem ou discordarem do modelo da ideologia dominante, presente 

num currículo tradicional e que exclui outras visões do mundo e formas de 

aprender diferentes. Por isso, é de questionar os modelos que têm 

dominado a escola básica e que valorizam, ainda muito, a passividade, a 

dependência e a obediência. 

Reconhecendo-se à escola uma dupla função, conservadora - no 

sentido de que reproduz a ideologia dominante - e inovadora - introduzindo 

uma reflexão crítica (Giroux, 1990) - é esta última função que, em nosso 

entender, e como ao longo deste trabalho fomos sustentando, deve 

prevalecer numa escola democrática, tentando conjugar-se a autoridade 

do/a professor/a com os direitos dos/as alunos/as, afirmando-se o direito à 

participação de ambos na contextualização do conhecimento escolar, ou 

seja, a aproximação desse currículo à vida, à sociedade e à política. De 

certo modo, coexistem na escola da Vila da Pedra, estas duas funções mas, 

é a função inovadora que sobressai nas suas dinâmicas. 

Outra questão a analisar, nesta dimensão da intenção de inovar, 

prende-se com as representações dos/as professores/as sobre o papel do 

TEIAS, em todo este processo. As impressões obtidas permitem-nos 

certificar que os/as docentes consideram que foi exercida uma influência a 

diversos níveis: consideram que o TEIAS, ao desafiar a escola para avançar 

com o projecto que "tinha no papei' (E/F), forneceu apoio, nomeadamente 

com a institucionalização de um espaço de formação contextualizada e 

"incentivou à inovação" (E/F). O espaço de formação funcionou como 

momento de reflexão, de definição de estratégias e de avaliação da acção 

e, por tudo isso, assegurou um suporte fundamental para o 

desenvolvimento do projecto, consideram os/as professores/as. A 
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importância de uma formação contextualizada é fundamentada, como 

referem alguns/mas docentes, na sua capacidade em servir os interesses 

dos/as alunos/as, dos/as professores/as e das escolas e em estimular a 

concepção de soluções adequadas, sendo que, o verdadeiro problema não 

é a "falta de projectos mas a sua dinamização" (E/G). 

Os/as professores/as salientam nessa capacidade de dinamização do 

TEIAS, a capacidade de estimular a articulação entre a teoria e a prática, 

com os momentos de reflexão prévia "descobrir coisas que ainda não se 

tinham pensado" (E/F) e os momentos para "reflectir sobre conhecimentos" 

(E/F). Essa articulação concretizou-se numa efectiva integração entre as 

áreas curriculares disciplinares e as não disciplinares, concebendo "um 

projecto globalizador que integrou todas as actividades curriculares' (E/F) 

como tão explicitamente o refere uma professora. Na verdade, o que 

ocorreu não foi por mero acaso. Sempre desejámos uma coerência que 

impedisse o projecto de se tornar apenas uma área-escola. 

Nas suas reflexões, os/as professores/as referem os espaços 

privilegiados em que se constituíram os Seminários do TEIAS e que, 

agregando todas as escolas dos diferentes pólos na partilha dos projectos 

de cada um, foram momentos estimuladores, mesmo preciosos, enquanto 

troca de experiências, de alegrias, de angústias e/ou de dificuldades entre 

pares. De facto, uma componente que, em nosso entender, é bastante 

significativa na aprendizagem profissional realiza-se entre pares, quando se 

debatem questões levantadas pelas práticas e quando se confrontam 

concepções e opiniões. 

A postura que esta equipa de docentes foi evidenciando, e as 

dinâmicas relacionais desenvolvidas, permitem-nos falar da existência de 

uma cultura de escola muito própria, consolidada pela memória colectiva e 

gratificante que existe sobre as dinâmicas de inovação de há quinze ou 

vinte anos atrás, impulsionadas por duas colegas, então colocadas na 

escola. Tudo começou com um relacionamento entre pares favorecido pela 

empatia pessoal e profissional e que criou espaços informais de diálogo, 

proporcionados, em parte, pelo facto de o horário normal (manhã e tarde) 

obrigar ao almoço na escola. Esses momentos foram considerados 
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privilegiados para a troca de saberes: "nesse espaço de tempo, aquilo que 

cada uma fazia vinha à baila. Sem querer estava a falar daquilo que fazia" 

(E/E) e, dessa cumplicidade, surgiram projectos que envolveram fortemente 

a comunidade e os/as alunos/as. Foi neste clima relacional e íntimo que se 

criou uma espécie de identidade inovadora da escola da Vila da Pedra, 

conferida quer pelas pessoas que nela trabalhavam, quer pela comunidade 

e que favoreceu a incorporação de um certo espírito de iniciativa e de 

autonomia nas dinâmicas escolares. 

Um dos pontos de referência, mais importantes dessa fase, e referido 

pela professora Emília, é a concepção de um Projecto Educativo de Escola, 

que surge como um marco teórico coerente com as opções que a escola 

realizou, em termos de acção educativa. O envolvimento da comunidade foi 

também, pela inferência que fazemos, fruto dessa explicitação e da 

informação dos postulados presentes nesse Projecto Educativo. 

Em nosso entender, foi a vivência positiva dessas dinâmicas do 

passado que sustenta a actual força e que incentiva as dinâmicas do 

presente. Consideramos que esta identidade de escola, seguramente 

positiva, assumida mesmo pelos pares de outras escolas, contribuiu para a 

aquisição de um poder de afirmação e uma capacidade organizacional 

capaz de dar respostas de qualidade aos desafios que se têm colocado do 

exterior e que, neste caso, têm contribuído para 'abraçar' os projectos que 

lhes vão sendo propostos (tal como aconteceu com a parceria com o 

TEIAS). 

1. b) A forma de projectarmos a acção - dimensão estrutural 

Nesta dimensão, analisamos aspectos relacionados com os 

processos colaborativos (Hargreaves, 1998) gerados por este grupo de 

professores/as e com a introdução de mudanças organizativas nos espaços 

e nos tempos escolares, ou seja, pretendemos analisar a forma como os/as 

docentes se organizaram para construírem o projecto. É importante 

destacar, e como, de certo modo, já indiciamos no ponto anterior, este 

grupo de professores/as possui uma grande autonomia, evidenciada quer 

no início do projecto, quer ao longo do seu desenvolvimento, e que é 
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demonstrativa de uma maturidade pouco habitual na cultura do 1 o ciclo do 

ensino básico. É exemplo disso, a capacidade do grupo de professores/as 

em se organizar, sem algum tipo de dependência hierárquica relativamente, 

por exemplo, à Delegação Escolar. 

Referenciando as alterações introduzidas nos espaços, é importante 

reconhecer que a escola abriu as portas, quer saindo para a investigação no 

terreno, de diversas questões lançadas pelos/as alunos/as, quer desafiando 

os próprios pais/mães a aderirem às actividades do projecto, e alargando o 

habitual espaço de 'aprender', da sala de aula aos mais diversos locais, 

como, por exemplo, visitando locais da comunidade: o Centro de Saúde, a 

Farmácia, as Pedreiras (onde se empregam a maioria dos homens e 

jovens), os monumentos e locais de tradição da Vila. Todos/as 

professores/as referenciaram no seu discurso, por um lado, a importância 

da relação com a comunidade (pais e mães) para a actividade pedagógica 

e, por outro, a importância da introdução do conhecimento quotidiano, 

presente no meio social e considerado como contexto experiencial do/a 

aluno/a, como um referente contínuo do conhecimento escolar. 

Esta relação com a comunidade foi evidente no desenvolvimento do 

projecto e os/as professores/as referem como fundamental reconhecer que 

esta relação reforça o trabalho pedagógico e, consequentemente, a 

inovação. É essa valorização que permite a criação de argumentos e 

instrumentos para interpretar os problemas sociais e ambientais diversos e 

complexos com que se deparam quotidianamente. Consideram necessário 

ampliar as experiências dos alunos/as provocando a reflexão sobre 

aspectos da realidade contextual, por vezes pouco visíveis. 

A título de exemplo, referimos um dos problemas suscitados com as 

investigações que os/as alunos/as realizaram, que originou particular 

envolvência e que esteve relacionado com o trabalho nas pedreiras, 

actividade profissional preponderante naquela zona. A reflexão sobre os 

graves problemas de saúde relacionados com aquele trabalho duro, e que 

afectam uma percentagem significativa da população masculina, levou 

os/as alunos/as a procurarem respostas junto do Centro de Saúde, dos 

pais, das mães e da família. As respostas, entre outras coisas, levou os/as 

alunos/as a reflectir sobre questões que fazem parte integrante do seu 

185 



Pontes entre os Olhares Construídos e os Concertos Estruturantes 

quotidiano, e proporcionou-lhes, com a ajuda do conhecimento possibilitado 

pela escola, uma transição para uma perspectiva mais sustentada da 

realidade. 
Quanto aos espaços e tempos escolares, eles mantiveram-se os 

mesmos, o que talvez se deva à exiguidade de instalações a que estão 

sujeitos, quer os/as alunos/as, quer os/as professores/as. Com apenas 

cinco salas disponíveis, uma das quais num edifício pré-fabricado com 

péssimas condições, tiveram que adoptar um horário duplo, o que implica 

que cinco professores/as trabalhem de manhã e quatro trabalhem de tarde. 

Este facto, inviabiliza que os professores/as se encontrem todos/as durante 

o dia e que as reuniões tenham de decorrer sempre no final do dia, com 

perda daqueles momentos informais de partilha que referem ter sido tão 

importantes em dinâmicas anteriores. Em termos de espaço têm, além do 

mais, de se limitar à salas de aula, às casas de banho e a um hall 

transformado em sala de professores/as. Neste momento, a escola tem 

vedados os espaços para Educação Física, Biblioteca ou sala para 

Expressões89. A Educação Física é realizada no exterior, sempre que o 

clima o permite e, a expressão plástica dentro da própria sala. Daí que não 

se possa falar de transformação dos espaços. A transformação passou pela 

funcionalidade desses espaços ao criarem-se formas distintas de 

aprendizagem. 

As mudanças mais decisivas relacionam-se com o tipo de 

organização dos/as docentes e dos papéis e das funções por eles/as 

exercidos. Ao contrário do que é habitual, a acção foi concebida de forma 

colaborativa e colectiva, através de um importante contributo individual. 

Essa acção colectiva estendeu-se ao debate sobre as áreas curriculares, 

sobre os conteúdos mais pertinentes, sua articulação vertical e horizontal e 

as estratégias mais adequadas para a concretização da acção. Estas 

preocupações estão ligadas à concepção de projecto curricular destes 

professores/as, entendida na linha do que defende Alonso (1994). 

Formalmente, foram estabelecidas reuniões quinzenais para essa 

planificação, para a reflexão e avaliação do projecto, e informalmente 

Estas instalações estão cedidas ã EB 2/3 de Pinheiro. 
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realizaram-se outras reuniões intercalares, para a preparação das 

actividades. Foi por demais reconhecido esse papel fundamental do 

trabalho em equipa e dessa forma de estar colaborativa, na concepção e 

concretização do projecto curricular de escola que permitiu, 

simultaneamente, que os professores/as ao decidirem essa acção em 

grupo, adoptassem dinâmicas em que a hierarquia se diluía e adquirissem 

uma maior segurança. Foi, talvez, este reforço que lhes permitiu fazer face 

aos problemas que iam sentindo, tornar as actividades mais coordenadas, 

serem adoptadas decisões negociadas e que levaram à partilha de 

responsabilidades. 

Esse trabalho partilhado favoreceu, ainda, a construção de uma 

confiança profissional, na medida em que o saber produzido foi construído 

contextualizado e colectivamente. Foi reconhecido, por parte dos/as 

docentes, a necessidade de uma maior autonomia nesse trabalho de 

(re)construção do currículo, mas também foi salientada alguma insegurança 

nesta matéria. O papel de 'professor/a investigador/a' ainda é muito 

dissimulado e diluído no de 'consumidor de currículo'. 

A solução passaria, segundo estes/as professores/as pela 

institucionalização de redes de apoio a processos de inovação originários 

nas escolas. Nas palavras destes professores/as, era muito difícil terem 

conseguido estas dinâmicas sem o grande esforço que fizeram em termos 

de planificação e de envolvimento mas, na sua opinião, ainda o seria mais 

sem o apoio sistematizado prestado pelo TEIAS. É mesmo referido que, 

com idêntica assessoria, seria mais provável que outras escolas 

desenvolvessem, mais frequentemente, dinâmicas de inovação. Em síntese, 

tal como discutimos no capítulo I, relativamente à importância do apoio à 

inovação, foi evidente nesta dimensão estrutural, a importância de se 

constituírem dinâmicas de assessoria que estimulem, dinamizem e reforcem 

as acções inovadoras nas escolas (Garcia, 1994 e Leite, 1997). 
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2. Os Olhares cruzados sobre currículo e inovação 

Até este ponto, a nossa análise tem-se centrado numa caracterização 

global das dinâmicas desenvolvidas pela escola, nos processos 

colaborativos vivenciados pelos/as professores/as e na capacidade de os 

projectos/acção penetrarem nas concepções dos elementos implicados, 

embora, como tenhamos referido, nem sempre com a mesma profundidade. 

Conforme se deixou dito, os processos colaborativos no grupo de 

professores/as excederam as expectativas existentes inicialmente. 

Quanto à participação dos alunos nestas dinâmicas curriculares, ela, 

em nosso entender, foi esquecida, num certo sentido, pois apesar de um 

envolvimento efectivo na acção, não foram chamados/as a tomar decisões. 

Existe ainda uma dificuldade evidente, por parte dos/ docentes em abrirem 

espaços para as propostas dos/as alunos/as o que obstaculiza a 

concretização nas práticas quotidianas de um currículo efectivamente 

democrático (Apple e Beane, 2000). 

Neste segundo ponto, em que pretendemos analisar as outras 

dimensões básicas da mudança, é nossa intenção centrarmo-nos nos 

aspectos que correspondem à dimensão curricular, entendida como a 

análise do desenvolvimento curricular proposto e o seu significado em 

termos de alteração às práticas curriculares habituais, à dimensão 

Pedagógica, correspondente às interacções produzidas nas salas de aula e 

à dimensão Avaliadora, que corresponde à análise dos efeitos desta 

inovação curricular sobre a avaliação das aprendizagens dos/as alunos/as e 

do sentido da inovação para a própria escolaridade. 

2. a) A construção das práticas - dimensão curricular 

Se a dimensão intencional é, quanto a nós, uma das mais 

importantes, a curricular requer uma especial atenção, pelo facto de, como 

defendemos no capítulo II, entendermos o currículo como o núcleo do 

conjunto de todas as experiências cognitivas e afectivas proporcionadas 

aos/às alunos/as no processo educativo (Tadeu da Silva, 1998). Por outro 

lado, a investigação/acção desenvolveu-se com base num projecto 

curricular de escola, e é nossa intenção, recuperando algumas das 
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características a que esse projecto obedeceu, analisá-las no sentido de 

averiguar se ele funcionou (ou não) como um instrumento de emancipação 

de práticas curriculares. 

Os projectos desenvolvidos pela escola, ao longo dos dois anos 

lectivos, caracterizaram-se pela procura de integração dos conteúdos ao 

nível vertical (entre os quatro anos de escolaridade) e ao nível horizontal 

(em cada ano de escolaridade), na pretensão de que o tema articulasse 

harmoniosamente as diversas áreas curriculares. Nesta procura, favorecida 

pela reflexão colectiva, e completada pela escolha de estratégias comuns, 

verificámos que a preocupação principal, evidenciada pelos/as docentes, 

centrou-se no desejo de uma estreita integração entre as diferentes 

disciplinas escolares e na consequente busca de espaços comuns e de 

práticas complementares, sempre tão dificultada pela tradição, fortemente 

arreigada, mesmo no 1 o ciclo, da insularidade entre disciplinas. Essa 

dificuldade evidenciou-se quando perguntamos a alguns/mas docentes 

como decorria um dia normal de aulas. A sequência apresentada, desse 

dia, foi invariavelmente a mesma, começando todos/as por referir a Língua 

Portuguesa primeiro, o Estudo do Meio de seguida (embora algumas não o 

mencionassem) e depois a Matemática. Poucos/as professores/as 

mencionaram as áreas de expressão. 

O que se verificou é que, apesar de todos/as os professores/as 

reconhecerem virtualidades e potencialidades no trabalho de projecto, o 

quotidiano escolar continua marcado por uma acepção disciplinarizadora do 

processo de ensino/aprendizagem. Mantém-se, nas nossas culturas de 

ensino, um certo individualismo (Hargreaves, 1998) produto de uma 

socialização burocrática, e é evidenciada por uma certa dificuldade e, por 

vezes até uma recusa em partilhar conhecimentos, problemas e/ou saberes. 

Neste caso, essa questão foi levantada quando, na sequência da primeira 

pergunta sobre como decorre um dia de aulas, se questionou o tipo de 

planificação habitual. As respostas dadas centraram-se, quase 

exclusivamente, numa planificação individual, contrastando com os 

processos de planificação colaborativa desenvolvidos durante o projecto: 

"Para se fazer alguma coisa, a pessoa tem de sentir que está no caminho certo, 
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que é aquilo que queremos e que do esforço que estamos a fazer vamos colher 
algum fruto e que sentimos que é a maneira mais correcta de trabalhar" (E/E) 

Quando no decurso de uma entrevista, questionamos uma professora 

que exaltava as vantagens de trabalhar em projecto, para os/as alunos/as, 

porque é que não trabalhava sempre dessa forma, ela admitiu que talvez 

fosse por exigir muito mais do/a professor/a em termos de planificação e em 

termos de postura na sala de aula. Exigia que o desenho curricular fosse 

mais abrangente que as três áreas mencionadas (Português, Matemática e 

Estudo do Meio) que se admitissem vários caminhos para ensinar e para 

aprender e que, se acolhesse o imprevisto. É, no fundo, uma posição 

idêntica à que desenvolvemos no ponto anterior e que se relaciona com o 

conceito de habitus profissional (Perrenoud, 1996), ou seja, a importância 

de se manterem os tais hábitos e rituais mas alternados com a flexibilidade, 

com a criatividade e com o acolhimento do tal imprevisto. 

Em nossa opinião o projecto valeu efectivamente porque induziu os 

professores/as a abdicar parcialmente dessas sequências e dessas rotinas, 

abordando temas do interesse dos alunos/as, com origem nos seus 

contextos e envolvendo oportunidades concretas de exploração de 

questões, problemas e interesses decorrentes da vida colectiva. Ao 

construírem um projecto com estas características, os/as docentes 

atenderam a um dos princípios fundamentais num currículo democrático 

(Beane, 1997), que é um currículo que realça o direito das crianças e dos 

jovens em aceder a um conjunto alargado de informações e favorece um 

equilíbrio dos diferentes domínios da cultura e da formação humana 

(Alonso, 1998). Esta questão reveste-se de particular importância se 

atendermos ao debate realizado no quadro teórico que apresentamos, em 

que se salienta que o afastamento dos conteúdos programáticos dos 

interesses dos jovens tem implicações negativas na sua motivação para a 

aprendizagem (Cortella, 1999). 

Considerando que, subjacente a qualquer projecto curricular 

inovador, deve estar uma concepção de aprendizagem concebida como um 

processo de construção pessoal e social do conhecimento (Alonso, 1994), 

para que essa aprendizagem seja verdadeiramente significativa, o/a aluno/a 
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deve exercer um papel central em que, de mero receptor, passa a 

investigador e assim construindo saber, formando opiniões e, ao mesmo 

tempo, estabelecendo novas relações com o conhecimento que se 

constituem como a base de renovação do processo de aprendizagem. 

Damos um exemplo, quanto a nós bastante significativo: quando se visitou a 

Casa do Barão, uma casa antiga bastante conhecida na zona, os/as 

alunos/as levantaram questões sobre, por exemplo, o sistema de iluminação 

antigo e sobre uma lenda que lhes foi contada pelo caseiro90. Essa história 

despertou acesas discussões sobre a moral da situação, partilhadas com a 

professora e com a família que estamos em crer, contribuiu para uma 

formação pessoal e social que pode possibilitar, entre outras coisas, uma 

abordagem na escola, de questões centradas nas dimensões sociais e nas 

desigualdades de género. 

Se nos debruçarmos sobre estas mudanças curriculares que o 

projecto introduziu, damos conta de que elas pressupõem concepções 

curriculares 'diferentes' das tradicionais. Contudo, essas concepções não 

são idênticas no seio de todo o grupo de professores/as, pois evidenciam-se 

algumas diferenças significativas. Se fizermos o exercício de analisar essas 

concepções à luz das teorias curriculares, desenvolvidas no capítulo II, 

podemos concluir que duas das professoras situam-se numa concepção 

quase técnica, encarando o ensino basicamente como uma transmissão de 

conhecimentos, e que outras três professoras evoluem para uma concepção 

curricular que reconhece a estreita relação entre a praxis e a emancipação 

dos alunos no sentido de que eles devem ser considerados participantes 

activos na aprendizagem e que essa aprendizagem deve ser significativa e 

orientada num sentido crítico. Os/as restantes docentes, para além de 

comungarem destes princípios, acreditam seriamente que os processos 

colaborativos permitem um exercício profissional mais rico e que, 

subjacente a uma profissionalidade mais forte, está a investigação 

curricular, sobretudo realizada em processos de parceria. 

90 A lenda conta que o proprietário da casa, suspeitando que a mulher o tinha traído, a 
arrastou presa a um cavalo pela Vila e manteve-a prisioneira até ela morrer. 
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São, ainda, poucos/as os/as docentes que reclamam autonomia para 

flexibilizar o currículo, considerando que as alterações nas metodologias 

bastam. Os/as que a reclamam, recomendam precaução nessa 

flexibilização, sob risco de se criarem currículos alternativos para alunos 

menos sucesso académico. Por outro lado, quando se aborda a questão da 

flexibilização curricular, surjam também aqui diferentes concepções do 

conceito. Para umas professoras, o sentido de flexibilizar é o de adaptação, 

no sentido de acomodação, o que implica uma atitude passiva, como 

adaptar-se ao meio, aos/às alunos/as, às condições da escola, e mais em 

termos pessoais do que em termos curriculares. Estas professoras 

continuam a defender que o currículo oficial não precisa de se tornar mais 

flexível, porque tudo o que dele consta é importante ser aprendido pelos 

alunos/as. 

Para o núcleo de professoras/es líder, pelo contrário, é necessário ter 

uma atitude de iniciativa nesse trabalho de (re)construção do currículo, cujo 

objectivo fundamental é o atendimento ao contexto escolar e social e ao 

grupo de alunos/as. Um dos professores aborda mesmo a questão de que o 

facto de a escola se situar num meio rural justifica já essa necessidade de 

flexibilização, não no sentido de 'facilitá-lo' mas de 'acessibilizá-lo' tendo em 

conta que o currículo nacional foi conceptualizado para o 'aluno médio' a 

residir num meio urbano e não para os alunos concretos e de meio rural 

com quem trabalha. Quanto ao êxito dessa medida (a flexibilização 

curricular) é prova evidente, para os/as professores/as, que o projecto 

curricular desenvolvido permitiu que os/as alunos/as adquirissem saberes, 

tal como acontece num processo mais tradicional, mas que, 

simultaneamente, desenvolvessem outras competências. 

Reúne, no entanto, unanimidade a consideração de que todas estas 

alterações fizeram acrescer ao papel do/a professor/a um determinado 

número de responsabilidades. No entanto, se essas responsabilidades são 

recusadas por alguns/mas dos/as professores/as, reenviando-as para a 

família, outros/as assumem-nas como suas e fazem depender do êxito 

dessa actuação uma genuína profissionalidade (Carr e Kemmis, 1988). 

Entre essas responsabilidades, está, ainda, a 'metamorfose' do/a 

professor/a perante os/as alunos/as que tem sob a sua responsabilidade, no 
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sentido de conduzir de forma diferente o processo de ensino aprendizagem. 

Ou seja, hoje o papel do/a professor/a não pode confinar-se ao de 

"aplicador de programas" (E/J) como há 30 anos atrás, primeiro porque 

como refere a mesma professora "e/es não estão predispostos a decorar3' 

(E/J) e porque de facto os/as alunos/as, tendo acesso a outras vivências 

exteriores à escola, tornam-se efectivamente exigentes e, nesse caso: "o 

professor tem de mudar sob pena de não conseguir motivar os alunos" 

(E/F). 

2. b) O significado das práticas - dimensão pedagógica 

Qualquer inovação sendo concebida ou implementada num 

determinado contexto, pelos os/as professores/as, tem sempre uma 

finalidade em vista. É por isso, importante a explicitação do que se quer 

mudar, o porquê de mudar, para quê se quer mudar e de que forma se pode 

mudar (La Torre, 1994). Neste grupo de docentes, essa explicitação foi 

sempre clara e dimensionou-se para um autodesenvolvimento profissional 

que lhes proporcionasse competências para desenvolver um projecto 

curricular que fosse a expressão da autonomia, motivação e empenhamento 

dos/as alunos/as no processo de ensino/aprendizagem e que favorecesse o 

seu sucesso. Perrenoud (1993) defende que a profissionalidade só 

representará um desafio se os/as docentes lutarem contra o insucesso e se 

estimularem os/as alunos/as poucos motivados com estratégias 

diversificadas. Estes professores/as defendem, pelo menos a maioria 

deles/as defende, que esse sucesso só acontecerá, se ocorrerem 

alterações na relação pedagógica, ou seja, se existir um investimento maior 

nessa relação. Três das professoras deixaram bem claro a necessidade de 

se estabelecerem laços afectivos no processo de ensino/aprendizagem, de 

se dialogar mais com os/as alunos/as e de se escutar as suas opiniões e 

interesses, incluindo-os no processo de tomada de decisões. 

Essas professoras expressam, ainda, a necessidade de se 

proporcionar uma aprendizagem mais criativa, que produza atitudes novas 

nos/as alunos/as, tais como responsabilidade, iniciativa, autonomia e 

alegria. Quando isto acontece, em suas opiniões, a relação pedagógica 
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transforma-se e "as coisas são feitas com garra" (E/E) pelos/as alunos/as. 

Evidentemente que existe quem se queixe da falta de educação, da falta de 

respeito desses/as mesmos/as alunos/as mas, até que ponto podemos 

considerar que isso acontece por falta de vínculos, de regras nessa mesma 

relação, se tivermos em conta que as queixas advêm de professoras a 

quem atribuímos concepções curriculares mais tradicionais? 

Evidenciou-se, ainda, um certo receio, por parte dos/as docentes, de 

perda do controlo e da ordem habitualmente estabelecida nas actividades 

pedagógicas, e que consiste no alinhamento das carteiras e cadeiras, 

alunos/as com costas voltadas para os/as outros/as, mantendo-se o 

professor/a como figura central que manobra as interacções principais. No 

entanto, e apesar deste receio, os/as professores/as experimentaram uma 

alteração que consistiu na introdução de métodos de trabalho de grupo, de 

pesquisas individuais e de saídas para o exterior. E que, foram avaliando 

como actividades muito motivadoras para os/as alunos/as. 

Por esta razão defendemos que é urgente acrescentar uma 

dimensão ética ao ensino em que se questione porque valores são 

orientadas determinadas metodologias, que tipo de actividades se privilegia 

e porque critérios se avalia. Têm de existir condições para que os/as 

professores/as analisem criticamente as suas crenças ideológicas, sobre a 

ordem e o controlo, e se existe, alguma relação entre a ordem e a 

produtividade da classe. No caso deste projecto, os/as professores/as 

justificaram essa necessidade pelo facto de terem, como já referimos, um 

número elevado de alunos/as por turma mas, ao mesmo tempo, foram 

discutindo a necessidade de se dosear e de se alternar a organização do 

trabalho. 

2. c) O balanço das práticas - dimensão avaliadora 

O sentido básico de uma avaliação, isto é, a sua função curricular, é 

a de fornecer informações sobre determinado aspecto, facto ou acção 

(Zabalza, 1995: 17). Nesta linha de ideias, nesta dimensão básica da 

mudança, a avaliação reporta-se quer à acção desenvolvida ao longo do 
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projecto curricular, quer aos efeitos dessa acção sobre a aprendizagem dos 

alunos/as. 

Ao longo das sessões formais realizadas em parceria com o TEIAS 

privilegiou-se um tipo de avaliação simultaneamente formativa e formadora, 

que favorecendo o crescimento profissional e pessoal de cada professor/a, 

possibilitasse a incorporação na acção dos imprevistos, no sentido de se 

melhorar continuamente essa acção. Houve sempre um compromisso entre 

a avaliação e a tomada de decisões, no sentido de que a avaliação não 

representava o encerramento de nenhum processo, antes, pelo contrário, 

representava sempre o início. 

A importância deste tipo de postura face à avaliação, relaciona-se 

com uma mudança na forma de estar face ao currículo e que, no caso do 

projecto aqui em análise, levou, como diz uma professora "a verificar 

métodos de trabalho" (E/E). Nesta postura o/a professor/a deu particular 

atenção à auto formação e à auto avaliação, como suporte à sua acção 

curricular e pedagógica. Dessa reflexão sobre a acção resultou muitas das 

vezes, um reajustamento das estratégias às finalidades concebidas. Um 

exemplo dessa postura foi o facto os/as professores, duvidando do sucesso 

que o trabalho em projecto poderia suscitar, resolverem realizar pequenas 

entrevistas aos/às alunos/as, perguntando-lhes a opinião. Os resultados 

evidenciaram o enorme interesse dos/as alunos/as por essa metodologia e 

a percepção de que aprendiam mais dessa forma, o que surpreendeu os/as 

próprios/as professores/as. 

No que respeita à avaliação dos efeitos da acção sobre a 

aprendizagem dos/as alunos/as, estes/as professores/as, embora admitam 

que eles/as desenvolveram mais competências do que habitualmente 

desenvolveriam num tipo de ensino mais tradicional, e que essa aquisição, 

foi importante para o seu processo de formação, confessaram a dificuldade 

em avaliar alguns aspectos menos objectivos sem recorrerem a registos 

dos/as próprios alunos/as. Existe, de facto, alguma dificuldade em avaliar o 

que os professores/as consideram 'extracurricular' e em encarar os 

conteúdos na sua globalidade como factos, conceitos, procedimentos e 

atitudes. Avaliam-se, geralmente, apenas os aspectos mais relacionados 

com o universos dos conhecimentos escolares, ou seja, a avaliação nunca é 
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feita de forma completa, já que não se obtém informação sobre todas as 

dimensões que afectam a aprendizagem. Existe uma certa contradição 

entre um discurso relativo a aprendizagens significativas, de mapas 

conceptuais e depois uma avaliação que se centra sobre noções 

meramente informativas. Esta dificuldade prende-se ainda, a nosso ver, 

com a nítida contradição presente nas políticas educativas, entre as 

medidas inovadoras que são propostas e as medidas avaliativas, 

nomeadamente com a realização das provas de aferição que, apesar de 

serem anunciadas como avaliadoras do sistema educativo são 

percepcionadas muitas vezes pelos/as professores/as como avaliadoras 

dos seus desempenhos e das escolas. Neste quadro é difícil os professores 

encararem da mesma forma todas as áreas curriculares. 

Nesta dimensão da avaliação temos ainda de considerar as pressões 

exteriores existentes, aos mais diversos níveis, sobre os/as professores/as 

e que assentam na sua culpabilização pela suposta perda de conhecimento 

tradicional e dos valores, e de quase tudo o que está errado na sociedade 

(Apple, 1997). Este autor alerta para a situação dos/as professores/as nos 

Estados Unidos que, são pressionados, também pelos media, para um 

regresso às disciplinas tradicionais e aos modelos tradicionais de ensino. 

De facto, também em Portugal, tem surgido uma tendência para que os pais 

e a comunidade façam pressão sobre as escolas para que respondam às 

exigências do mercado, independentemente dos custos da justiça social, 

para com os mais desfavorecidos, e para o desenvolvimento de práticas 

educacionais mais democráticas e mais críticas. 

Num outro contexto, Trindade (2001:45) dizia que a Escola tem de 

ser repensada e, se queremos uma escola de qualidade, são esses 

parâmetros de qualidade que têm de ser pensados: "os parâmetros que a 

configuram (a excelência) deixam de ser definidos a partir da ignorância dos 

alunos para se construírem a partir dos contornos dos seus percursos 

pessoais no seio das escolas; em segundo lugar, não se confunde produtos 

escolares com resultados educativos e, em terceiro lugar, tem-se 

consciência de que nem tudo é passível de ser avaliado no imediato, 

sobretudo à medida que os projectos, como organizadores de 

aprendizagens, forem adquirindo maior centralidade pedagógica". 
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A teia que se foi tecendo e os fios que há por tecer.... 

Se existem momentos de alguma inquietação no decorrer de uma 

dissertação, este, o início das notas finais, é, sem dúvida, um desses 

momentos, no sentido de que se constitui como uma síntese e uma 

antecipação da partilha do conhecimento que se foi construindo ao longo 

destas páginas. Entre as dúvidas que nos assaltam, uma ganha especial 

relevo: será este saber produzido pertinente para ser partilhado com os/as 

outros? 

Não tem sido pretensão das investigações mais recentes, nem nunca 

foi nossa intenção, procurar caminhos generalizáveis a outras escolas. Isto 

porque se parte da convicção profunda de que, em educação, são os 

contextos sociais e culturais onde a escola se insere, e o conjunto de 

actores presentes nesse contexto, que ditam esses caminhos. 

Consideramos, ainda, que uma investigação quando termina, em 

determinado espaço e tempo, deixa fios por tecer que são o início de outras 

dúvidas e, consequentemente, de novas interrogações e investigações. 

Contudo, não deixou de ser nossa intenção aprofundar o conhecimento 

que possuíamos sobre as dinâmicas da escola da Vila da Pedra e 

tentarmos também perceber que processos podem de alguma forma 

favorecer dinâmicas inovadoras noutros contextos. E, neste sentido, 

orientou-nos de certo modo a intenção de poder partilhar esse 

conhecimento com outras escolas, pois, em investigação tem de existir um 

compromisso concreto com o melhoramento da educação (Carr e Kemmis, 

1988: 170). A produção de conhecimento, a que nos estamos a referir, 

nunca foi, no entanto, uma construção individual. Procurou-se, no decorrer 

da acção, comprometer os/as professores/as na análise crítica das suas 

próprias práticas com vista a que delas tivessem consciência e que, se 

necessário, as transformassem para melhorar os processos de formação 

dos alunos e alunas. 

É consensual, nos círculos académicos, políticos e civis que, apesar de 

assistirmos a uma evolução rápida da sociedade, a Escola Básica tem 

mudado muito lentamente (os/as professores/as da nossa escola também o 

referem). Alguns autores (Hargreaves, 1998; Fernandes, 2000) referem que 

persistem na Escola estruturas, práticas e representações de um outro 
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paradigma, que não aquele que vivenciamos actualmente. E, se as 

mudanças ocorridas nas últimas décadas, em campos diversos como as 

ciências, as artes, as tecnologias, abalaram muitas das nossas certezas, 

existe, de acordo com Fernandes (2000: 27), uma ausência de alternativas 

capaz de dar sentido à mudança e ao nosso comprometimento com ela. 

Urge, por isso, que nós professores/as e investigadores/as, nos 

interroguemos sobre que mudanças desejamos para as nossas escolas e 

uma vez firmados os caminhos, nos comprometamos com essa mudança. 

Dissemos, na apresentação desta dissertação, que nos orientou a 

possibilidade de dar visibilidade a processos de comprometimento com a 

mudança inovadora e que pontapeassem a visão de apatia e de rotina da 

escola básica. Esperamos ter conseguido transmitir alguma da ousadia 

destes processos e por essa mesma razão poder ter emprestado 

pertinência ao saber construído. 

Esperamos, sobretudo, que o conhecimento produzido seja pertinente 

para os professores e professoras que vivenciaram o projecto. Nada do que 

é dito deverá constituir supresa. Do que nos foi transmitido, através das 

entrevistas, (pres)sentimos que a vivência do projecto lhes transmitiu a 

convicção de que: 

— os processos colaborativos e de colegialidade, imprimidos nas suas 

dinâmicas, foram a força do projecto e que lhes conferiu um poder de 

afirmação que os faz sentir autocapacitados para desenvolver outros 

projectos inovadores; 

— ao assumirem uma gestda escola mais democrática, as 

actividades tornaram-se mais coordenadas e as responsabilidades foram 

partilhadas; 

— a verdadeira aprendizagem é realizada com os pares e que o poder 

do grupo sobrepõe-se ao poder individual. Ou seja, juntos/as são mais que 

a soma de cada um/a e que a aprendizagem em grupo estimula a fazer-se 

melhor, e a um aperfeiçoamento contínuo; 

— o projecto teve implicações no sucesso educativo dos/as alunos/as 

e de que existiram mais-valias no processo de ensino e de aprendizagem, 

que se relacionaram com o assumir, por parte dos/as alunos/as, uma atitude 

diferente face à escola: tornaram-se mais responsáveis, mais criativos, mais 
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autónomos, como "se a escola fosse mais deles"; com a incorporação da 

afectividade na relação "a professora era uma amiga". 

- ao partilharem e ao decidiremãca eaœç grupo, os/as 

professores/as assumiram com mais segurança os riscos, e as reflexões em 

torno das possibilidades de diversificação de estratégias de ensino, 

resultantes da partilha, melhoraram a qualidade do ensino e tiveram efeitos 

na aprendizagem dos alunos. E, sobretudo, ao admitirem a dificuldade de 

conceber instrumentos para avaliar as atitudes, os procedimentos e os 

valores, reconheceram a necessidade de repensar a avaliação pois 

admitiram que na educação escolar não tinham incorporado essa riqueza 

das acções dos/as alunos. 

Estes foram, em síntese, os fios que se foram tecendo. Esta 

investigação permite ainda, se nos permitem a imodéstia, partilhar com 

outros/as professores que a inovação pode ser integrada na organização e 

na gestão curricular da escola. E que existe, de facto, um número 

significativo de escolas e de professores/as que, face a uma sociedade 

complexa e cambiante e a um público escolar diverso, aceitam essa 

diversidade como enriquecedora para todos e todas e transformam as 

escolas em espaços de inovação, onde a pluralidade de situações de 

aprendizagem e de abordagens do conhecimento permitem que cada um 

construa individual e colectivamente o seu próprio percurso, sobretudo, se 

atendermos ao facto de que o envolvimento da comunidade, no trabalho 

desenvolvido, facilitou a adequação e rapidez das respostas às solicitações 

dos/as alunos/as no decorrer do projecto e aos desafios que o próprio 

projecto ia colocando. 

A transformação dos espaços escolares em espaços de inovação 

requer a capacidade de incorporar na profissionalidade docente uma análise 

da função social da escola, uma perspectiva crítica que ajude a explicitar 

quais são as intenções educativas que sobressaem na organização e 

gestão do currículo e na determinação do conhecimento escolar. É, hoje 

evidente que as propostas curriculares que os professores apresentam, 

assim como as formas de organização do espaço e do tempo e as 
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interacções que existem entre alunos(as) e alunos(as) e professores/as, 

assim como a selecção de conteúdos, a sua sequencialização e o 

protagonismo quer dos(as) alunos(as), quer o seu próprio protagonismo, 

espelham as suas representações sobre os actos de ensinar e de aprender. 

E que a inovação é, como afirmamos anteriormente, um processo 

multidimensional que exige a implicação dos que a concebem ou nela 

participam. Exige-se uma inovação que concilie o 'Centro com a Periferia', 

ou seja, que as inovações propostas centralmente concedam espaços, e 

mesmo exijam, que as escolas inovem no interior das propostas. Vimos 

anteriormente como é difícil os professores/as aderirem às mudanças 

propostas centralmente ou empenharem-se na mudança, se eles próprios 

não participarem na decisão do que deve ser mudado, se não 

compreenderem o sentido da mudança, se não perceberem os seus 

benefícios e, sobretudo, se não se apropriarem dessa mudança. 

Constatamos isso mesmo nesta Escola da Vila da Pedra pois, apesar de o 

desejo de inovar não ser partilhado, de igual modo, por todos os elementos 

do grupo, os processos de desenvolvimento geraram dinâmicas em que 

todos/as se envolveram porque todos/as deram o seu contributo. 

É forçoso que, subjacentes ao desejo de inovar, estejam as nossas 

preocupações com o sucesso do processo de formação dos alunos e das 

alunas que frequentam os espaços escolares. Nesse sentido, é fundamental 

reconhecer à escola a função social de preparar as crianças para 

compreender, reflectir e intervir na comunidade, e de desenvolver nessas 

crianças capacidades para o exercício da autonomia, da cooperação e da 

cidadania. A escola deve formar cidadãos e cidadãs autónomas, tolerantes 

com a diversidade e conscientes da sua capacidade e da necessidade de 

intervenção em questões sociais. No nosso entender, esse reconhecimento 

implica um desenvolvimento curricular que favoreça: 

- uma integração curricular, na linha do que é defendido por Beane 

(1997) que responda à integração da experiência dos jovens, à integração 

das questões sociais, à integração do conhecimento e à participação dos 

jovens e das crianças na construção do desenho curricular. Que os 

201 



Notas Finais 

professores questionem o modelo curricular disciplinar dominante e 

procurem alternativas que podem passar por projectos curriculares de 

escola e de turma que, numa perspectiva globalizadora (Alonso, 1998), 

abordem temas e assuntos de uma forma funcional e significativa para 

os/as alunos/as (Leite, 1997); 

- a integração de uma dimensão ética em que nos questionemos 

sobre o conhecimento que o ensino origina, mas também sobre os valores 

orientadores dos métodos que utilizamos e das actividades que 

estimulamos e que se relacionam com as crenças ideológicas sobre a 

ordem e controlo. Vimos, na nossa análise, a relutância de alguns 

professores em utilizarem métodos que consideram mais estimulantes e 

atractivos para os/as alunos, mas que alteravam a disciplina habitual. A 

opção por uma escola activa, com um ensino menos directo, com trabalho 

em equipe implica, segundo Perrenoud (1993: 36), que o/a professor/a seja 

capaz de lidar com determinadas circunstâncias, como a liberdade de 

deslocação, de agrupamento, com maior solicitação e ruído; 

- uma integração do conhecimento quotidiano no currículo escolar 

ainda que transformado e sistematizado pelo conhecimento escolar. 

Sobretudo e, nesta convivência com a pressão para a mudança, 

os/as professores não se podem culpabilizar totalmente, quando existir uma 

certa resistência da escola à inovação. Podemos aprender que existem 

também obstáculos à inovação, como: 

- a falta de condições estruturais e organizativas, pois as escolas 

não estão dotadas de orçamento que possibilitem margem de manobra para 

a concretização de projectos inovadores; 

- uma formação contínua que continua a processar-se, muitas vezes, 

à margem dos interesses e das necessidades das escolas. De facto, vimos 

a importância atribuída pelos/as professores/as a uma formação 

contextualizada, que privilegie metodologias de acção-investigação-reflexão 

e que reforce a sua competência curricular, sem a qual dificilmente existirão 

mudanças com sentido. A integração nas práticas docentes de uma 

componente de investigação-acção permitiria, em nossa opinião, que a 

escola se tornasse um local de reflexão crítica, simultaneamente sobre as 
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práticas, sobre conhecimento veiculado e o modo de o aprender. A 

formação que desejamos tem de ser adequada às necessidades e projectos 

em que a escola está envolvida, de forma a permitir a construção de 

competências que incorporem nas práticas a investigação e reflexão 

colectivas, pois a formação contínua mais eficaz consiste, muitas das vezes, 

em intensificar e fazer a reflexão sobre a prática (Perrenoud, 1993). Uma 

das formas privilegiadas é a construção, realização e avaliação dos 

projectos, que permitam a discussão das rotinas e dos problemas 

orientados para a construção de alternativas: "a reflexão sobre a própria 

prática é, em si mesma, um motor essencial de inovação" (ibidem: 186); 

- a falta de redes de apoio, quer entre escolas, e que possibilitem a 

partilha de experiências, a reflexão conjunta e um apoio emocional (a 

escola, objecto do nosso estudo salientou a importância dessa dimensão), 

quer um apoio institucionalizado, por parte do Ministério da Educação, pois 

não existem suficientes equipas vocacionadas para o apoio à inovação 

escolar, que dinamizem as escolas, as estimulem e reforcem as acções 

inovadoras. 
Foram estas as qualidades que os/as professoras atribuíram ao 

TEIAS, e referem mesmo que, "se houvesse mais TEIAS", outras escolas 

desenvolveriam projectos inovadores, pois esses projectos existem no 

'papel'. 
Insistimos no estabelecimento de relações diferentes, com base 

numa autonomia construída (Barroso, 1996), entre as instâncias do sistema 

educativo e as escolas. A burocracia e o autoritarismo têm de certo modo, 

dominado essas relações. Reforçamos a ideia que é fundamental o 

envolvimento dos/as professores/as nas políticas educativas e o 

desenvolvimento de processos que incorporem as reflexões produzidas nos 

debates públicos, que se geram em torno de algumas medidas educativas. 

Não teremos como pretensão ensinar alguma coisa ao TEIAS mas 

pomos à sua reflexão, a possibilidade de entender que existem alguns fios 

ainda por tecer, tais como: 

- o diálogo com as instâncias superiores sobre a importância do 

estabelecimento destas parcerias e do inconveniente de se retirar cedo 
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demais estas teias sob o risco de a inovação não se enraizar. A análise dos 

discursos produzidos pelos/as professores/ aponta para que não é tão difícil 

introduzir novos conteúdos ou mudar as metodologias como mudarem-se as 

mentalidades. Difícil é a auto-organização, difíceis são as dinâmicas e 

processos colaborativos de grupo que confiram qualidade, rigor e segurança 

e, sobretudo, e mais difícil, são essas mudanças prolongarem-se no tempo; 

_ o reforço da avaliação aos processos de apoio às escolas no 

sentido de se desocultarem os constrangimentos e as possibilidades; 

- o manter os espaços de formação como locais de reflexão, 

investigação e de apropriação de práticas e ao mesmo tempo alargue esses 

espaços à partilha de experiências entre outras redes de escolas. 

Temos consciência de que esta investigação é um processo 

incompleto. Seria interessante, por um lado, aprofundar este olhar sobre as 

dinâmicas desenvolvidas, na perspectiva do/a aluno/a, tentando investigar 

sobre as sUás representações sobre o projecto desenvolvido e sobre as 

alterações que sentiram. Por outro lado, todas estas questões da inovação 

intercruzam-se com as fases da carreira dos/as professores e o seus 

próprios ciclos de vida (Hargreaves, 1998). Analisar estas questões com 

estes/as professores seria urn trabalho deveras aliciante. Por último, e tendo 

em conta a predominância do sexo feminino nesta escola, como aliás 

acontece no resto da população docente (Lopes, 2001), seria extremamente 

interessante analisar a história de vida de algumas dessas mulheres 

professoras. 
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