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Resumo 

Este trabalho pretende analisar como as mudanças introduzidas no 

Sistema Educativo Português, com o Projecto de Gestão Flexível do 

Currículo (iniciado em 96/97) e, posteriormente, com a 

Reorganização Curricular do Ensino Básico (decretada em 2001), 

estão a ser sentidas e apropriadas pelos professores de uma escola. 

Neste sentido, partindo de um enquadramento teórico onde 

procuramos focar aspectos da construção curricular na escola, das 

concepções curriculares que melhor se ajustam às novas realidades 

que esta tem de enfrentar, dos papéis a assumir pelos professores e 

da avaliação enquanto dispositivo de formação, fazemos uma análise 

de alguns discursos públicos, políticos e académicos, no âmbito 

destas questões curriculares, para nos centrarmos na escola que 

serviu de base a este estudo de caso. Assim, tendo em conta o seu 

Projecto Curricular de Escola, construímos um olhar crítico e 

reflexivo sobre as representações que os professores têm da gestão 

curricular local e o modo como a praticam. 
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Résumé 

Ce travail prétend analyser comme les changements introduits 

dans le Système Educatif Portugais, avec le Project de Gestion 

Flexible du Curriculum et, postérieurement, avec la Reorganization 

Curriculiaire de l'Enseignement Basique, sont sentis et adoptés par 

les professeurs d 'une École. 

Dans ce sens, partant d 'un encadrement théorique dans lequel on 

a cherché a focaliser aspects de la construction curriculaire de 

l'école, des concepctions curriculaires que mieux s'adaptent aux 

nouvelles realités que celle-ci a à braver, les rôles a assumer par les 

professeurs et de l'évaluation comme dispositif de formation, on fait 

l'analyse de quelques discours publiques, politiques et académiques 

dans le champ de les questions curdriculaires pour nous centrer dans 

l'école qui a été la base de cet étude de cas. 

Ainsi, tenant en compte son Project Curriculaire d'École, on a 

construit un regard critique et réfléchi sur les réprésentations qui ont 

les professeurs de la gestion curriculaire locale et la façon comme ils 

la pratiquent. 
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Abstract 

This work is an attempt to analyse the way the changes brought 

into the Portuguese Educational System by the Projecto de Gestão 

Flexível do Currículo and later on by the Reorganização Curricular do 

Ensino Básico (RCEB) are being felt and appropriated by the 

teachers of one specific school. 

In this way, starting from a frame of theoretical references in 

which we try to focus on local curriculum construction, on curriculum 

conceptions and how they could better fit the new realities school 

has to face nowadays, on the roles to be assumed by teachers and 

on evaluation as an instrument for training, we analyse some public 

speeches both political and academic in this curricular area to centre 

ourselves in the school where our study case is made. So, having its 

School Curricular Project into account we take a critical and reflexive 

look into teachers' perceptions about local curriculum management 

and the way they practise it day by day. 
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NOTAS INTRODUTÓRIAS 

O tema escolhido para objecto do estudo que aqui apresentamos, 

teve, na sua origem, um trabalho realizado em 2000/2001, no 

âmbito do curso de especialização em "Organização e 

Desenvolvimento Curricular", em que nos propusemos desenvolver o 

tema "Projectos Curriculares de Escola na Construção de uma Escola 

'"Curricularmente Inteligente'". Nesse trabalho, pretendemos 

construir um quadro de análise da gestão curricular na escola e 

especificamente do Projecto Curricular de uma Escola E.B. 2,3 por 

forma a focar a concepção que o orientava, o modelo curricular 

seguido, os processos por ele instituídos e os efeitos por ele 

gerados. Como docente dessa E.B. 2,3, profissional e afectivamente 

envolvida nas questões de Educação, acompanhámos, desde a fase 

do projecto de gestão flexível do currículo (1997) este processo de 

mudança do ensino básico, denominado, a partir da publicação do 

Decreto-Lei n° 6 de 2001, de Reorganização Curricular do Ensino 

Básico (RCEB), e vimo-lo com grande entusiasmo, especialmente 

devido às características da escola em que exercemos a nossa 

actividade profissional. 

A escola em questão está localizada na Zona Histórica do Porto, é 

sede de um Agrupamento Vertical, e, no texto do seu Projecto 

Educativo, afirma-se que é frequentada por uma população escolar 

particularmente "difícil", sobretudo devido aos problemas socio

económicos do meio de onde provêm e que é, em grande parte, 

formado por famílias monoparentais ou constituídas apenas por avós 

e netos ou em que existem situações significativas de exclusão, de 

pobreza, de baixos índices de escolaridade, de taxas de desemprego 

preocupantes, de alguma marginalidade e de toxicodependência; o 

parque habitacional está degradado, pelo que muitos núcleos 

familiares vivem em situação de sobreocupação ou de ruína 

habitacional. 
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Ainda recorrendo à caracterização do meio em que se situa a 

escola, o Projecto Educativo expressa que esta população vive numa 

comunidade "fechada", virada para a família e para a vizinhança, 

sobretudo em situações de crise, mas onde a rua mantém um papel 

importante de convívio, o que lhe confere um estigma de gheto. É 

neste contexto que é criada esta escola "que pretende integrar o 

Sistema Educativo na realidade local criando uma dinâmica 

interactiva entre a Escola e a Comunidade e criar condições de 

'apropriação' deste espaço pelas comunidades envolventes". 

Sabendo que a escola actual, em geral, não tem conseguido 

construir respostas adequadas para este tipo de população escolar, 

criámos grandes expectativas em relação a este novo processo de 

reorganização e gestão curriculares pelas possibilidades de mudança 

que parecia suscitar. Por isso, envolvemo-nos, em 1998, no projecto 

de gestão flexível do currículo. Contudo, a conclusão a que 

chegámos, pelo menos nesta escola, no estudo acima referido, 

pareceu demonstrar que o sucesso dos alunos não acompanhou as 

expectativas que se criaram com a implementação da ideia do 

currículo enquanto projecto e enquanto algo flexível que, entre a 

prescrição nacional e o desenvolvimento local sofre adaptações. 

Tendo os Projectos Curriculares de Escola (P.C.E.) por finalidade 

adequar o currículo nacional às realidades locais, eles devem ser o 

resultado da adaptação, contextualização e de uma reinterpretação 

desse currículo nacional em função das características determinantes 

da população escolar e dos recursos materiais e humanos da escola. 

Por conseguinte, deverá ser através dos P.C.E. e, posteriormente, 

através dos P.C.T. que as escolas terão a possibilidade de ir ao 

encontro dos interesses e problemas dos seus alunos de modo a 

criar-lhes as oportunidades de sucesso a que têm direito. Neste 

processo, um dos elementos fundamentais, embora não o único, é o 

professor. Em nosso entender, é no desenvolvimento de um conceito 
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de um "novo" professor que residirá, em grande parte, a chave do 

sucesso deste modo de gestão curricular local. 

Sendo um mediador empenhado e inovador entre o core 

curriculum, o P.C.E. e o P.C.T. e entre este e o seu último 

destinatário, que é o aluno, o professor tem uma função primordial. 

A nosso ver, nenhuma reforma, concepção ou modelo de 

reorganização curricular terá sucesso se os professores não forem 

suficientemente motivados e impulsionados para encararem de uma 

maneira diferente o processo de ensino/aprendizagem. É evidente 

que existem outros intervenientes igualmente importantes - pais e 

encarregados de educação e outros parceiros sociais, nos quais 

incluo instituições de apoio social e psicológico, que, infelizmente, 

não fazem sentir muito a sua presença, na maior parte das escolas 

mas que são peças muitas vezes imprescindíveis na intervenção em 

problemas graves que as escolas vivem e que, sozinhas, não têm 

capacidade de resolver pois requerem apoios de diversas estruturas 

externas à escola. 

Com a afirmação da necessidade de apoios externos, não 

queremos desresponsabilizar a escola. Corroboramos a ideia de 

Leite, C.(2001:3) quando sustenta que "...a escola deve indagar-se 

e deve produzir reflexão sobre o que nela acontece, procurando 

compreender o porquê dessas ocorrências, para reflectir e 

prospectivar estratégias de acção. Esta é a característica das escolas 

'curricularmente inteligentes". 

É neste sentido que nos propomos contribuir para essa análise e 

reflexão ao efectuarmos, agora, este estudo. Pretendemos conhecer 

as interacções entre professores, os modos de desenvolver o 

currículo e os modos de responder aos alunos resultantes da 

implementação da Reorganização Curricular do Ensino Básico na 

escola que atrás caracterizámos. 

De referir o facto de, quer o estudo anteriormente feito, quer o 

que agora aqui apresentamos, se confinar apenas e só à escola EB 

12 



2,3 sede do Agrupamento Vertical por uma questão de delimitar este 

estudo, em extensão e em grau de ensino, à população escolar que 

se encontra nos 2o e 3o ciclos. 

Assim, as nossas perguntas de partida para esta dissertação são 

as seguintes: 

• Como está a ser vivida a Reorganização Curricular do Ensino 

Básico na escola EB 2,3 aqui em foco? 

• Que representações têm os professores da E.B 2,3 deste 

processo de gestão curricular? 

• Que mediação é feita, nos conselhos de turma, entre o 

currículo nacional e o currículo local? 

As respostas às perguntas formuladas anteriormente permitir-nos-

ão aproximar o mais possível dos objectivos deste trabalho, que são: 

• conhecer modos de concretização da gestão curricular local; 

• compreender os efeitos da Reorganização Curricular do 

Ensino Básico ao nível dos processos de trabalho dos 

professores; 

• compreender os efeitos da Reorganização Curricular do 

Ensino Básico ao nível dos alunos; 

• compreender os efeitos da Reorganização Curricular do 

Ensino Básico ao nível da relação escola/comunidade. 

Para darmos conta da tarefa em que nos envolvemos para 

encontrar as respostas às perguntas formuladas e perseguirmos os 

objectivos que nos orientam, organizámos o trabalho em duas 

partes: na parte I fazemos um enquadramento teórico que permite 

aprofundar a problemática em investigação e conduzir a análise da 

gestão curricular local da Escola EB 2,3 aqui em referência; na parte 

I I , fazemos a análise de alguns discursos públicos, políticos e 

académicos, sobre a Gestão Flexível do Currículo e a Reorganização 

Curricular, em Portugal, e do Projecto Curricular de Escola, em vigor 

no estabelecimento de ensino em que foi produzido este estudo de 

caso, bem como do conteúdo das notas que fomos construindo a 
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partir das observações das reuniões dos conselhos de turma, ao 

longo do ano lectivo 2002-2003, dos discursos produzidos pelos 

professores em inquéritos sob a forma de entrevistas e questionários 

realizados com a intenção de recolhermos dados sobre os modos 

como está a ser vivida a gestão curricular local. É através desta 

análise que pretendemos encontrar as respostas para as perguntas 

de partida. 
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PARTE I 

PARA A CONSTRUÇÃO DE UM QUADRO DE ANÁLISE DA 
GESTÃO CURRICULAR LOCAL 

Esta Parte I, constituída por 5 capítulos, tem por 

intenção fazer um enquadramento teórico de 

suporte ao trabalho empírico apresentado na Parte 

II. Neste sentido, os capítulos focam aspectos da 

construção curricular da escola e dos problemas 

que ela tem de enfrentar, da concepção de 

currículo que melhor se ajusta a estas novas 

realidades, dos papéis a assumir pelos professores 

e da avaliação enquanto dispositivo de formação 

Terminamos esta Parte I com a apresentação de 

um enquadramento da metodologia que seguimos 

na Parte II. 



Capítulo. 1 - A crise da escola que passou a ser de massa 

Neste primeiro capítulo, pretendemos, para além do conceito de escola 
de massas, dar uma breve perspectiva do seu nascimento na Europa 
Ocidental, da necessidade, objectivos e particularidades da sua 
implementação pelos estado-maior, com alguma especificidade, no caso 
português. 

Procuramos, também, encontrar algumas explicações para a crise da 
actual escola de massas, herdeira da sua congénere dos séculos XVIII e 
XIX - crise de legitimidade, crise institucional, crise de hegemonia -
principalmente pelo modo como ainda se encontra organizada, em 
dissonância com as exigências do mundo actual. 
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1.1. - Breve perspectiva do nascimento da escola de massas 

A escola que caracteriza as sociedades do mundo ocidental 

moderno emerge face à necessidade de assegurar a transmissão de 

saberes e valores e garantir a aquisição de determinadas 

aprendizagens tidas como fundamentais à vivência social e ao 

desenvolvimento nos indivíduos de factores identificativos com o 

estado-nação. Partia-se do princípio de que esta identificação com a 

nação poderia aumentar o grau de participação dos cidadãos no 

desenvolvimento nacional e daí adviria mais poder e mais prestígio 

para o Estado. Segundo Araújo, H. C. (2000:38), "contribuições 

recentes comparam o processo da construção da escola de massas, 

em diferentes países, com a intenção de identificar os factores 

sociais comuns subjacentes e as especificidades de cada 

desenvolvimento nacional na educação" 

O conceito de escola de massas que aqui utilizamos é o mesmo 

que Araújo, H. (1996:162) aponta como sendo a que resulta da 

intervenção do Estado na educação escolar de forma a torná-la 

gratuita, universal, obrigatória e laica e que mobiliza diversos 

processos como sejam a declaração de interesses pelo campo 

escolar, o financiamento, a supervisão, a definição de currículos 

nacionais, a formação de pessoal docente. 

Ramirez, F. e Boli, J. (1987:23) referem a existência de cinco 

"mitos legitimadores" que se institucionalizaram na Europa Ocidental 

da era moderna, e que são de primordial importância para se poder 

compreender o modo como a escola de massas foi a resposta aos 

desafios do poder estatal: o indivíduo, que é considerado a "principal 

unidade de acção e a fundamental fonte de valor da sociedade"; a 

nação, que é vista como o conjunto dos indivíduos, no sentido 

institucional do termo e não já relacionada com as famílias 

predominantes; o progresso nacional, que pressupunha também o 

progresso individual e que seriam fundamentais para alcançar um 
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futuro promissor; a socialização infantil da qual dependia o 

progresso individual que, por sua vez, concorria para o progresso e 

sucesso nacional; por último, o Estado, que era visto como o 

guardião da nação e seria o garante deste progresso individual e 

nacional. 

"Este conjunto de mitos interrelacionados vinculava o 

desenvolvimento da criança ao interesse nacional. (...) Revelou-se, 

por conseguinte, importante que as crianças fossem 

sistematicamente expostas às apropriadas influências socializante, 

de modo a adquirirem valores apropriados" (idem:24). 

O interesse nacional e o interesse do estado-nação estão, assim, 

positivamente associados e identificados um com o outro. Deste 

modo, o sistema da escola de massas que começava a despontar 

pretendia a consolidação da ordem social mas também, e 

fundamentalmente, conduzir à criação de uma nova sociedade 

nacional com o fim último de alcançar a unidade e o progresso, 

numa contínua regeneração da sociedade. 

Era, pois, fundamental, a ligação estreita entre o Estado e as 

escolas na qual o Estado tinha por missão a socialização das 

crianças. Daí a sua responsabilidade na criação da escola de massas 

como estratégia preferencial para a construção de uma nação para a 

"criação da cidadania e para a homogeneização das massas" 

(idem: 25) 

Este conceito de educação facilmente se propagou, subjugando o 

controlo que a igreja ainda detinha sobre a educação e a escola de 

massas, e passou a ser, então, o tipo de educação oficial sobre 

jurisdição do Estado, que se difundiu por toda a Europa como uma 

norma a seguir. O sistema educativo público ganha, assim, 

consistência e constitui-se como uma exigência institucional 

fundamental para os estado-maior contemporâneos numa tentativa 

de converter as massas em cidadãos nacionais. A cidadania, 

"estatuto político primário que atravessa fronteiras de classe, 
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regionais, étnicas e diferenças de género" (Soysal, Y. N. e Strang, 

D. 1989:5), é um elo forte de ligação entre o estado-nação e o 

indivíduo, que só pode ser instituída através de um sistema 

educativo estatal e universal, e portanto de massas, que abrange 

toda a população como membros de um todo nacional e prepara os 

indivíduos para desempenharem os seus papéis no progresso quer 

no âmbito individual quer no colectivo. 

Contudo, deve referir-se o papel importante que a Igreja e outros 

grupos sociais desempenharam no desenvolvimento da educação. 

Soysal, Y. N. e Strang, D.. (1989) referem, a este propósito, que nos 

países em que a Igreja era forte aliada do Estado foi mais fácil a 

este último a implementação de sistemas de educação nacional na 

medida em que essa ligação lhe permitia o recurso a processos 

organizativos da estrutura educativa da Igreja na construção do 

sistema público. De facto, desde muito cedo, os Estados, nesta 

situação, foram capazes de construir sistemas de escolaridade de 

forma alargada e efectiva, contendo as duas vertentes fundamentais 

para a escolarização de massas: a legislação da escolaridade 

obrigatória associada a índices altos de matrículas, que os autores 

referenciados denominam de construção da educação. No caso da 

construção societal da educação, quando esta colaboração não 

existia, a Igreja (juntamente com outros grupos sociais que 

dominavam a educação) e o Estado tinham diferentes perspectivas 

sobre o assunto e funcionavam como forças bloqueadoras da 

implementação de um sistema de educação nacional, na medida em 

que isso se traduzia em conflito de interesses, numa competição 

difícil de controlar pelo Estado. Apesar desta dificuldade em unificar 

o sistema nacional de educação, a escolaridade teve uma rápida 

expansão, essencialmente através de escolas privadas, verificando-

se uma relação negativa entre a legislação de frequência obrigatória 

e o cumprimento da escolarização, neste caso, maior efectivação da 
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escolaridade obrigatória em detrimento da respectiva legislação de 

frequência obrigatória. 

Na outra perspectiva de construção de educação - construção 

retórica de educação _ verifica-se o contrário do que dissemos para 

o modelo anterior. Neste caso, a falta de competição e de conflito de 

vários grupos sociais sobre educação podia fazer prever o 

aparecimento de um sistema de ensino nacional homogéneo e o 

aparecimento da escola de massas. Mas tal não aconteceu. Foi o 

caso de Portugal, entre outros Estados. Apesar de se ter legislado 

precocemente sobre escolaridade obrigatória, já que a 

implementação da obrigatoriedade do ensino data de 18441, isto é, 

do governo de Costa Cabral, segundo Candeias, A. (1993:595), este 

não foi capaz de a concretizar nessa data por falta de capacidade 

organizativa e de ligação entre o Estado e a sociedade. 

Candeias, A. (1993:602), ao apresentar quatro razões para a 

necessidade de imposição da escola de massas - homogeneidade, 

integração de conflitos sociais, legitimação dos estratos sociais e a 

competição económica e/ou militar inter Estados - afirma, como 

justificação para a não consolidação da escola de massas 

concomitantemente com esta legislação precoce, que, no século XIX, 

Portugal já era um estado-nação homogéneo cultural e 

linguisticamente desde há séculos, com fronteiras estáveis sem 

conflitos de índole nacionalista que lhe pudessem minar a sua 

integridade nacional. Assim, a homogeneização, sendo uma das 

funções principais da escola de massas, não se punha como 

premente. Por outro lado, a função de integração dos conflitos 

sociais também não era considerada relevante na medida em que 

Portugal, não tendo passado por uma Revolução Industrial, não 

registava uma conflitualidade social significativa. Do mesmo modo, 

quanto à legitimação dos grupos sociais dominantes através da 

1 Data de 1772 a criação das escolas de "1er, escrever e contar", embora, de acordo com Araújo 
(1996:163), esta não possa ser considerada como a criação da escola de massas por só se destinar a 
sectores específicos da população. 
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imposição dos seus valores, o problema também não se punha dado 

que, em Portugal, a burguesia não foi alvo de contestação que 

justificasse o recurso à inculcação dos seus valores através da 

escolarização 

Do ponto de vista internacional, Portugal não era um país em 

posição de competir quer económica quer militarmente daí que, 

também neste ponto, a escola de massas não fosse sentida como 

fundamental na escolarização da população para a tornar mais 

competitiva. Talvez por isso, e apesar da precocidade da intervenção 

estatal, em Portugal, a consolidação da escola de massas foi tardia. 
"A escola pública de massas só se alargou e desenvolveu 

verdadeiramente quando os estados se democratizaram, democratizando 
também a igualdade de acesso à escola, ou, então, quando, mesmo em 
estados não democráticos, como aconteceu entre nós nos anos 60, a 
procura da educação foi estimulada pelas repercussões de alguns factores 
externos sobre a economia e pela percepção social da existência de 
algumas possibilidades reais sobre a escola contribuir para que mais 
grupos sociais pudessem (...) ver aumentadas (...) as suas possibilidades 
de mobilidade social e de melhoria de seu estatuto social" (Afonso, 
A.,1999:5-6). 

O alargamento da escolaridade obrigatória para nove anos2 e o 

aumento das taxas de escolarização, promotoras de uma escola de 

massas, só recentemente se verificaram em Portugal e só na década 

de 80 houve uma política de investimentos em construções e 

recursos educativos que pôde garantir as condições mínimas para o 

seu funcionamento regular. 

A escola que, originariamente, dava resposta só a alguns, os mais 

privilegiados e que a ela tinham acesso, ficou, assim, permeável a 

todas as classes sociais e passou a viver uma situação, até então 

dela desconhecida, que foi o fenómeno da multiculturalidade. O 

contacto, na escola, de diferentes culturas, de diversas formas de 

estar e de ser, vieram pôr em causa a estrutura organizativa e 

curricular escolar que havia sido pensada para uma população com 

2 Este alargamento da escolaridade obrigatória para 9 anos só ocorreu com a publicação da Lei de 
Bases do Sistema Educativo Português (Lei 46/86), em 1986, sendo aplicado às crianças que 
ingressaram no sistema eml987. 
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características diferentes daquela que agora acolhe. Os currículos 

etnocêntricos e monoculturais, característicos desta escola, revelam-

se completamente desajustados o que faz crescer enormemente as 

taxas de insucesso e abandono escolares. 

Face a este estado de situação do ensino básico, há, de certo 

modo, a ideia e é comum o discurso que considera imperioso a 

existência de uma mudança. O descontentamento de professores, 

pais, alunos e, de um modo geral, de toda a comunidade educativa, 

assim o demonstra. 
"Numerosos estudos internacionais - quer os de política educativa, quer 

os que incidem na avaliação dos desempenhos reais - e não só das 
classificações ou diplomas - dos alunos e das escolas (OCDE, IEA, 
Comissão Europeia) - alertam para os problemas agravados de exclusão 
social que o facto de não ter aprendido já está a provocar 
dramaticamente nas sociedades actuais. São já, na sua grande maioria, 
alfabetizados e escolarizados sem sucesso - na realidade iletrados 
funcionais e desenraizados sociais - os elementos de todas as bolsas de 
exclusão ou marginalidade das sociedades actuais." (Roldão, C. 
1999b:32). 

De facto, apesar destas novas realidades, a escola não se tem 

alterado significativamente nos modos de organização e 

funcionamento. 

1.2. Algumas razões para a actual crise da escola de massas 

Um dos principais factores que tem sido apontado para o fracasso 

da escola actual (herdeira, como já dissemos, da escola dos séculos 

XVIII e XIX) é o seu formato curricular e organizativo que se tem, de 

certo modo, perpetuado, quando foi pensado para grupos 

homogéneos e bem definidos, alunos organizados por turmas para 

serem ensinados como se todos fossem um, currículos centralmente 

concebidos de uma forma estática e uniforme, nos seus conteúdos, 

organização e modelos de trabalho. Contudo, e como já referimos, 

com o alargamento da escolaridade obrigatória, que tornou mais 

longo o tempo de permanência na escola e se ampliou a novos 

elementos da sociedade, a escola passou a debater-se com um 
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grande desafio - o de responder satisfatoriamente a todos, 
garantindo-lhes o acesso básico à informação e ao conhecimento, 
requisitos fundamentais para o desenvolvimento pessoal e para a 
inclusão e o bem-estar sociais pois esses todos são cada vez mais 
diferentes. 

Ao aceitarmos como princípio básico que todos têm direito à 

educação (direito consagrado com a provação dos direitos humanos 

na ONU, em 1948), verificamos que este princípio de igualdade, no 

que respeita à educação escolar básica, está muito longe de ser 

alcançado. Nesta linha de pensamento, Leite (2003:20) afirma que 

"a ocorrência deste facto obriga-nos a questionar o que falhou, a 

interrogar por que não consegue o sistema responder positivamente 

à população a quem se destina (...), não se consegue que todos 

tenham um formação escolar básica e obriga-se alguns a aceitarem 

como normal o fatalismo do seu insucesso escolar." 

Uma mudança da mentalidade curricular poderá permitir intervir 

na melhoria do ensino para todos, permitindo às escolas as 

inovações e a dinâmica necessárias para esse fim último e 

representará um dos maiores desafios que se colocam à organização 

e ao desenvolvimento do currículo. Compete à escola ganhar esse 

desafio. Contudo, "...a crise de crescimento continua a adiar o 

cumprimento da igualdade de oportunidades de acesso. Daí a crise 

de legitimidade que impede a escola de ser consensualmente aceite" 

(Gomes, R., 1999:144). O mesmo autor identifica três tipos de 

contradições que estão na origem da crise da escola de massas: 

• crise de legitimidade, que resulta da contradição entre a 

função de instrução de massas que pretende promover a 

igualdade de oportunidades e a função de hierarquização, na 

qual, os grupos sociais dominantes são claramente 

favorecidos. "Deste modo é provocada uma descoincidência 

entre as expectativas de escolarização induzidas em 

segmentos crescentes da população pelo aumento da rede 
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escolar e a capacidade da sociedade e das escolas 

responderem a tais expectativas" (ibidem); 

• crise institucional, que resulta da incompatibilidade entre a 

racionalidade burocrática do Estado orientada para a 

racionalização e optimização de recursos e uma 

racionalidade industrial e de mercado, centrada nos 

resultados, cuja responsabilidade pretende distribuir pelos 

actores sociais garantindo, assim, a extensão e a partilha do 

processo legitimador; 

• crise de hegemonia, que resulta da "incompatibilidade entre 

as necessidades de aculturação homogeneizante que 

legitima as funções credencializadoras do sistema educativo 

e por outro lado, as exigências de diferenciação que acolha 

pertenças sociais e culturais diversificadas do público 

escolar" (ibidem). 

Conscientes desta crise e da necessidade de a alterar, no final dos 

anos 80 iniciou-se um processo de Reforma Curricular. O conceito de 

educação de massas foi, nas palavras dos autores da proposta da 

Reforma Curricular dos anos 80/90, visto como "...um mecanismo 

privilegiado para a preservação e afirmação da identidade nacional e 

para a transmissão de valores morais e cívicos e para a formação de 

recursos humanos necessários para enfrentar o desafio do 

desenvolvimento económico e da modernização da sociedade" (Grilo, 

M ; Emílio, M e Silva, F., 1992: l i )3 . Neste sentido, a educação foi 

vista com o objectivo de formar a identidade nacional do cidadão do 

estado-nação, subordinando-a à lógica económica e veiculando os 

valores da cultura hegemónica. 

Mesmo as correntes sociológicas de educação mais críticas têm 

tendência a dar o seu aval a concepções de educação mais 

centralizadas e estruturadas mais rigidamente e que deixam pouco 

3 Texto apresentado no contexto da Reforma Curricular dos finais dos anos 80. 
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espaço à divulgação de outros valores, para além dos veiculados 

pela cultura hegemónica do Estado. Na opinião de Derouet (1992), 

citado por Correia, J.A. (1998:104), 
"as diferentes correntes da sociologia da educação, incluindo as mais 

críticas, estruturam-se em torno do ideal de igualdade de oportunidades e 
construíram categorias analíticas que, sendo pertinentes para análise dos 
fenómenos produzidos à escala do Estado-Nação, se associam a um 
processo de "naturalização" de uma concepção centralizada e 
estandardizada da educação pouco permeável ao reconhecimento de 
lógicas educativas que escapem aos espaços e aos tempos da intervenção 
do Estado". 

A teoria funcionalista, que enquadra a escola tradicional, idealiza a 

educação como um meio de integrar socialmente os jovens na 

sociedade transmitindo-lhes saberes, valores e crenças. Cabe ao 

Estado, através da escola, contribuir para manter essa unidade 

social, através da transmissão da cultura hegemónica, e, 

simultaneamente, preparar os jovens para o mercado do trabalho: 

"a escola socializa a futura força de trabalho com as orientações 

necessárias para a inserir nos vários níveis de uma sociedade 

estratificada e hierárquica, de acordo com as 'capacidades' de cada 

um dos seus membros" (Araújo, H., 2000:38) bem na linha de uma 

escola meritocrática que ignora os contextos diversificados e os 

pontos de partida dos alunos que a frequentam e que podem 

determinar o seu caminho para o sucesso. 

A relação pedagógica, numa escola como esta, tem de estar 

centrada num registo impessoal, tem de se apoiar em rotinas 

homogeneizantes, quer ao nível do sistema escolar, quer ao nível da 

escola e até mesmo ao nível da turma. Também a organização 

escolar tradicional, que veicula esta relação pedagógica, é 

identificada por uma compartimentação dos tempos, dos espaços, 

dos alunos e dos saberes disciplinares. O currículo corresponde a um 

menu de conhecimentos prescritos pelo poder central que o 

professor se limita a transmitir (quase sempre lhe chama ensinar) 

aos seus alunos (sempre da mesma maneira e igual para todos) que 
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é suposto estarem sempre dispostos e interessados a, pelo menos, 

ouvir a transmissão desses conhecimentos. 

O tipo de professor etnocêntrico, que é também característico 

desta escola tradicional, não é senão um veículo transmissor da 

cultura hegemónica e, por isso, "deixa para trás" aqueles que, por 

condicionalismos vários, não detêm as mesmas armas para poderem 

descodificar essa cultura escolar elitista. 

Como afirmam Stoer, S. R. e Cortesão, L. (1998:35) "a crise da 

escola de massas está relacionada com a sua incapacidade para, 

pelo menos até agora, resolver (em termos de legitimação) a 

questão da desigualdade social e cultural. Podemos inclusivamente 

dizer que está relacionada com a promoção de desigualdades no 

interior da escola." Os mesmos autores atrás referidos afirmam 

ainda que "...a produção de cidadãos para o estado - nação através 

da escolarização de massas continua a ser considerada, a nível 

oficial, uma tarefa essencial da escolarização". No entanto, ao 

produzir cidadãos, a escola produz também "etnicidades fictícias"- o 

outro - que é "diferente" do aluno virtual para quem é concebido o 

sistema educativo. Daqui resulta, muitas vezes, o insucesso, o 

absentismo e o abandono escolar (e não poucas vezes casos de 

violência) de tantos alunos e igualmente tantas angústias quer para 

pais quer para professores que se sentem impotentes, sozinhos, 

perante problemas tão complexos. 

Em síntese, embora se afirme como "uma escola para todos" ela 

só é, de facto, para aqueles que, por diversas circunstâncias, 

dominam e descodificam a sua linguagem e podem, assim, usufruir 

dos benefícios que resultam da sua frequência escolar, com sucesso. 

Segundo Roldão (1999:70), embora com mais abertura e com 

menos rigidez, a escola dos nossos dias mantém os mesmos 

esquemas curriculares baseados em conteúdos programáticos 

disciplinares estanques e estáveis transmitidos aos alunos através 

de metodologias uniformes e expositivas, na sua maior parte. 
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Que fazer para minimizar, se não mesmo eliminar, os 

constrangimentos sentidos por estes grupos diferentes em relação à 

cultura hegemónica da escola que tão fortemente os penaliza? 

Como agirá a escola para fazer aprender, de modo significativo, 

este público tão diferenciado sem discriminar qualquer dos grupos 

sócio-culturais que a integra? 

Continuando a linha de pensamento de Roldão, estas questões 

exigem uma conceptualização rigorosa da questão da diferenciação 

curricular. Corroborando Leite, C. (2003:23), temos de concluir que 

"se queremos uma escola para todos, e não apenas para o tal 

"cliente ideal, temos de aceitar o desafio de prever e conceber 

diferentes processos e meios de ensinar, para que se criem as 

condições onde todos se sintam reconhecidos, respeitados e 

dispostos a aprender, conhecendo e reconhecendo outros de si 

diferentes". 

Pensamos, contudo, que é de referir uma situação problemática 

que temos vindo a presenciar na escola que serve de palco ao 

estudo que agora efectuamos (mas, pensamos, também, que é 

extensivo a outras escolas) e que nos revela a existência de grupos 

de alunos que rejeitam a escola enquanto transmissora de 

conhecimentos e de valores, mesmo quando reconceptualizados e 

adaptados às suas vivências. Embora gostem de a frequentar 

enquanto espaço de lazer e de convívio (quantas vezes, também, o 

único local onde tomam refeições regulares e adequadas), estes 

alunos tentam, mesmo assim, impor sempre as suas "regras" e os 

seus "valores" desrespeitando, ostensivamente, tudo e todos 

quantos contrariam os seus modos de ser e de viver. Falamos de 

jovens desadaptados, sem regras mínimas de convivência social, 

normalmente provenientes de famílias desestruturadas, por vezes 

com envolvimentos de índole criminal, que vivem na rua entregues a 

si próprios a maior parte do tempo e que não valorizam o papel da 

escola. Para este tipo de jovens a escola tem-se mostrado incapaz, 
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por não poder negar a sua própria natureza, de os incluir apesar de 

realmente se preocupar com eles. 

Que pode a escola fazer para conseguir encontrar um canal de 

comunicação entre estes mundos em conflito: o destes jovens e o da 

escola? 

Do nosso ponto de vista, a escola, sozinha, continuará a não ter 

sucesso em captar o interesse deste grupo de alunos. Ao 

apostarmos numa escola para todos, e não apenas para o tal "cliente 

ideal", temos de aceitar o desafio de prever e conceber diferentes 

processos e meios de ensinar, como referia Leite, C. (2003:23), mas 

simultaneamente criar parcerias com outras instituições que 

envolvam profissionais de outras áreas (saúde, assistência social, 

ocupação de tempos livres, entre outras) de modo a criar equipas 

pluridisciplinares que, em conjunto com a escola, tentando, sempre 

que possível, envolver as famílias, procurar criar condições para que 

estes jovens vejam a escola de modo diferente. 

1.3. O currículo face à diversidade 

A mediatização da sociedade e a globalização da economia de 

mercado conduziram a uma uniformização de comportamentos 

sociais, dos quais, simultaneamente, resultaram sociedades 

economicamente mais desenvolvidas mas, social e culturalmente, 

mais exigentes. Ora, a escola, como já referimos anteriormente, 

limitou-se a transpor para uma escala muito mais abrangente e para 

um público muito mais diferenciado o modelo anteriormente referido 

- " ensinar todos como se fosse um só", mantendo a mesma 

estrutura organizativa e lógicas de ensino que utilizava em épocas 

passadas para um público muito mais restrito e homogéneo. 

É, pois, urgente, contrariar o conceito de que a escola tradicional 

que temos é a única via possível e que os alunos se têm de adaptar 

às circunstâncias para usufruírem dos benefícios do sucesso escolar 
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e poderem transformar-se em cidadãos de pleno direito. Pelo 

contrário, é o sistema que deve criar alternativas educativas 

diferenciadas e preparar os professores para lidar com esta 

diversidade da população escolar e, ao mesmo tempo, implicar toda 

a comunidade educativa neste processo. A diversidade tem de ser 

integrada, valorizada de modo a ser um acréscimo de riqueza e não 

uma barreira intransponível ao processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Conforme afirma Canário, R. (1997:138), "...a uma diversidade de 

maneiras de pôr o problema corresponderá uma equivalente 

diversidade de equacionar a sua resolução". Desde logo, o sistema 

escolar tem de deixar de ser centralizador e permitir às escolas a 

aplicação in loco não das leis e currículos exportadas do centro, mas 

das soluções adequadas ao tipo de problemas de configuração local 

com que se debatem, quer no que respeita à organização e gestão 

escolares quer na organização e desenvolvimento dos currículos. É 

neste contexto que a Reorganização Curricular do Ensino Básico, 

poderá conter algumas respostas. No preâmbulo do Decreto-lei n.° 

6/2001 de 18 de Janeiro, no qual assenta esta reorganização 

curricular, pode ler-se: 
"...(ao assumir-se) a garantia de uma educação base para todos, 

entendendo-a como início de um processo de educação e formação ao 
longo da vida, objectivo que implica conceder uma particular atenção às 
situações de exclusão e desenvolver um trabalho de clarificação de 
exigências quanto às aprendizagens cruciais e aos modos como as 
mesmas se processam. (...) De todo este processo foi emergindo a 
necessidade de ultrapassar uma visão de currículo como um conjunto de 
normas a cumprir de modo supostamente uniforme em todas as salas de 
aula e de ser apoiado, no contexto da crescente autonomia das escolas, o 
desenvolvimento de novas práticas de gestão curricular (...) no quadro de 
uma flexibilidade que procura encontrar respostas adequadas aos alunos 
e aos contextos concretos em que os professores trabalham diariamente." 

O conceito de currículo é, assim, orientado por uma ideia de 
projecto a desenvolver em contexto local, pelos professores, tendo 
em conta os alunos reais e atendendo à sua diversidade social e 
cultural de modo a prevenir a exclusão. 
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Segundo a opinião de Leite, C. (1999: 5), "...a gestão do currículo 

é um meio de viabilizar uma educação escolar de qualidade e de 

associar a ideia de currículo à ideia de projecto que se constrói na 

acção e onde os professores se apropriam dos processos de 

obtenção de conhecimentos e da tomada de decisões geradoras de 

inovação." Mas acrescenta que "a flexibilidade dos currículos 

nacionais não corresponde à ausência de um nível desejável de 

explicitação de metas a atingir nem da redução do saber." Para este 

problema, também Roldão (1999:71) chama a atenção ao referir 

que se gera no sistema educativo, nesta situação, uma tendência de 

um abaixamento gradual, quase imperceptível, da qualidade das 

aprendizagens, ao tentar adaptar-se ligeiramente o currículo a este 

público diferenciado, geralmente, através de definição de objectivos 

mínimos e minimizando os conteúdos disciplinares. De facto, o que 

se pretende não é baixar o nível mas, sim, aumentar a qualidade da 

formação escolar oferecida e vivida. 

Apesar das dificuldades de implementação desta diferenciação 

curricular, e dos desvirtuamentos em que se pode incorrer e para os 

quais há que estar atento, ela é necessária. A ideia de que a escola 

precisa de inovações suficientemente fortes para travar a inércia das 

rotinas instaladas no quotidiano escolar irá permitir a mudança das 

actuais concepções curriculares que poderão contribuir para 

melhorar o ensino. Neste sentido, (Zabalza, 1992:105) afirma: 

"Parece evidente que não é possível uma mudança de mentalidade 
curricular e uma melhoria do ensino se não se aceitar que a escola 
necessita de inovações com a dinâmica suficiente que permita neutralizar 
a forte pressão no sentido do conformismo e das rotinas geradas pelo 
sistema educativo. Importa acabar também com o individualismo 
tradicional dos docentes. Tudo isso constitui aquilo que agora é designado 
por nova 'cultura pedagógica: o enfoque curricular do ensino." 
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Capítulo.2.-.Do currículo normalizado à ideia de currículo 

como projecto 

Neste capítulo, descrevemos três modelos de concepção curricular -
clássico, tecnicista/behabiourista e sócio-crítico, e as consequências que a 
opção por cada um deles pode acarretar para o processo de ensino-
aprendizagem. Face à diversidade de situações educativas em 
consequência da heterogeneidade com que a escola de hoje se depara, 
procuramos evidenciar positivamente as características do currículo visto 
como um projecto contextualizado e adequado às características locais, 
que se constrói na acção e pela acção dos professores e demais actores 
envolvidos, embora não podendo deixar de ter em conta o currículo 
definido a nível central. 
Como modo de concretização deste quadro de ideias, a escola deve 
procurar uma autonomia, construída como resultado da acção concreta dos 
indivíduos que a constituem e que contribua para a construção e 
implementação de novas concepções de currículo e de educação mais 
adequadas aos novos desafios com que a escola se defronta actualmente. 
A ideia de currículo como projecto, flexível e contextualizável, passível de 
ser gerido e adequado ao contexto escolar para o qual é pensado, deve ser 
cada vez mais o caminho a seguir. Gerir o currículo mais não é do que 
tomar decisões "...decidir o que ensinar e porquê, como, quando, com que 
prioridades, com que meios, com que organização, com que resultados..." 
(Roldão, M.C., 1999b:25). 

No quadro destas ideias, pretendemos aqui situar os Projectos 
Curriculares de Escola e os Projectos Curriculares de Turma, como os 
meios adequados para a integração e contextualização curriculares que se 
pretendem atingir. É ainda analisada a questão da cidadania e a 
importância de um novo conceito de cidadania na organização e no 
desenvolvimento do currículo. 
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2.1 . Modelos de concepção curricular 

Com a intenção de definir um quadro teórico que nos oriente na 

análise da gestão curricular desenvolvida na Escola EB 2,3 a que 

este estudo se refere (parte I I deste trabalho), caracterizamos aqui 

três modelos distintos de conceber, organizar e desenvolver o 

currículo que levam, como consequência, a três modos distintos de 

orientar o processo de ensino/aprendizagem. 

Assim, no primeiro modelo, que designamos de perspectiva 

clássica, há uma perspectiva enfática do saber. A escola tem 

meramente uma função de transmitir esse saber acumulado, bem 

como preservar os valores e crenças de uma herança cultural, nas 

novas gerações. Estes saberes, valores e crenças, sendo os da 

cultura hegemónica, são tidos como absolutos e, como tal, 

inquestionáveis. 

Ao professor, nesta orientação curricular, cabe o papel de veículo 

transmissor desses conhecimentos e saber acumulados, de tal forma 

que ele seja absorvido e depois reproduzido, o mais fielmente 

possível, pelos seus alunos. Basta-lhe, para tal, fazer uso de técnicas 

expositivas apoiadas em livros de textos que reproduzem um 

currículo que não é mais do que um conjunto de conteúdos divididos 

em disciplinas singulares e alheadas umas das outras. É um ensino 

normalizado, igual para todos, que apela recorrentemente à 

repetição para melhor atingir a memorização desses conteúdos. Os 

alunos são percepcionados como seres passivos de quem se espera 

que "armazenem" a informação e o conhecimento transmitidos, sem 

se questionarem as realidades que o configuram e, portanto, sem 

estabelecerem uma relação com o mundo que os circunda. A 

avaliação é baseada numa perspectiva eficientista e quantitativa 

recorrendo essencialmente a testes e questionários que têm por 

finalidade medir a quantidade da informação adquirida e o seu nível 

de reprodução. A teoria e a prática são, pois, nesta orientação 
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curricular, entidades distintas, aparecendo a segunda como 

aplicação da primeira. 

Uma outra perspectiva de organização e desenvolvimento do 

currículo é a tecnicista ou behaviorista, se nos situarmos no modo de 

construção da aprendizagem que privilegia o saber-fazer e tem como 

objectivo a aquisição de destrezas e competências técnicas, o 

desenvolvimento de aptidões focalizadas numa formação em 

especificidade, sequência e reforço dos comportamentos desejados. 

A escola, nesta orientação, preocupa-se não com o que ensinar mas 

com o como ensinar o que já está prescrito no currículo que, deste 

modo, é tido como sinónimo dos objectivos a atingir e é estruturado 

de modo a que o professor tenha pouca possibilidade de o alterar. 

Também nesta orientação, o professor assume um papel passivo 

perante o currículo limitando-se a ministrá-lo conforme foi concebido 

a nível central. O professor, nesta concepção curricular, é um 

planificador de actividades de aprendizagem, diagnostica situações, 

prescreve meios e faz uso de uma avaliação instrumental, 

compartimentada e contínua dos resultados em detrimento de uma 

visão global e do reconhecimento da importância do "aprender a 

ser". Esta orientação conduz o ensino segundo uma estrutura e 

sequência de tarefas pré-determinadas e segmentadas que 

pretendem pôr o aluno a percorrer um caminho externamente 

estruturado de construção da aprendizagem. Por outro lado, estes 

procedimentos curriculares ignoram o aluno, enquanto pessoa, e o 

mundo enquanto realidade social passível de análise e de 

questionamento. O centro da acção dos professores é o programa e 

o seu plano de trabalho concebido e orientado para e por objectivos 

comportamentais uniformizantes. "E por isso, os currículos 

estruturados nesta lógica são feitos à prova dos professores, isto é, 

são construídos de tal forma que pormenorizam todos os elementos 

e processos deixando aos professores e aos alunos pouca margem 
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de liberdade para tomarem qualquer decisão diferente da que é 

imposta" (Leite, C , 2000:3). 

Uma terceira orientação curricular é a perspectiva sócio-crítica que 

desenvolve uma concepção bem diferente das anteriores. A sua 

ênfase é no "saber ser" e na reconstrução social. Reconhece a escola 

e a educação enquanto acto social e o aluno como um sujeito na sua 

dimensão total, quer como indivíduo quer como elemento integrante 

de uma sociedade. À escola é atribuído um papel activo numa 

perspectiva de mudança para uma sociedade mais justa, 

desenvolvendo nos alunos comportamentos, atitudes e valores 

democráticos, bem como capacidades de interacção humana e de 

trabalho de grupo, de sentimentos e atitudes de auto-compreensão, 

de auto-estima, que promovam o desenvolvimento e a autonomia 

pessoais. 

Ensinar o porquê e o para quê são tão importantes quanto o que 

ensinar e o como ensinar. Deste modo, o currículo não mais poderá 

ser visto como um dogma, feito para servir a alunos de todos os 

"tamanhos", mas tem de ser posto em causa e equacionado, 

reflectido e adequado aos diferentes contextos e realidades em que 

é executado. O professor tem, por isso, nesta concepção, um papel 

fundamental na organização e no desenvolvimento do currículo. 

Adepto de um modelo de ensino/aprendizagem centrado no aluno 

e para o aluno, o professor desenvolve actividades facilitadoras de 

um clima social propício a uma aprendizagem em grupo, em 

situações pouco estruturadas, orientando o aluno nas suas 

aprendizagens, levando-o a "aprender a aprender". Deste modo, 

esta visão curricular apela para a capacidade de inovação e 

criatividade do professor "(...) neste modelo curricular, ou neste 3o 

modo de fazer escola, é importante a participação activa dos 

educadores e educandos em reflexões sobre os valores presentes na 

sociedade e nas diversas actuações, pois considera-se que através 
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dessa reflexão se desenvolvem competências para decidir e intervir 

conscientemente nas situações reais" (Leite, C. , 2000:6). 

É nesta perspectiva de organização curricular, inovadora e criativa, 

que, em nossa opinião, a escola tem maiores possibilidades de 

aproximar as aprendizagens das realidades vividas por cada aluno, 

onde ninguém se sinta excluído e onde as opiniões de todos sejam 

tidas em conta, desenvolvendo a sua consciência crítica e o respeito 

pelos outros. Mas, para melhor realizar este tipo de currículo, a 

escola tem de assumir a sua centralidade e protagonismo, devendo 

ser encarada como unidade estratégica nos processos de mudança e 

de inovação, quer no seu aspecto organizacional, quer na partilha de 

tomada de decisões pelo corpo docente. 

Um dos aspectos mais significativos neste campo, pode ser o 

recurso, nos processos de organização e desenvolvimento do 

currículo local, à concepção e desenvolvimento de Projectos 

Curriculares de Escola (P.C.E.) e de Projectos Curriculares de Turma 

(PCT), que viabilizem processos de adequação e contextualização do 

currículo nacional e promovam um trabalho colaborativo e articulado 

entre professores. 

2.2. A emergência de novas concepções de educação e de 
currículo 

Reportando-nos ao que ficou dito no ponto anterior deste capítulo, 

o currículo não pode continuar a ser visto como sinónimo de "um 

programa que tem de ser dado" a todo o custo sem ter em conta as 

características, os interesses e as vivências dos alunos específicos a 

quem é dirigido. Sob pena de não estarmos a cumprir os novos 

mandatos atribuídos à escola e que fazem dela o espaço não apenas 

de obtenção de conhecimentos mas também de formação, é 

necessário gerir um currículo que se deve configurar e desenvolver 

segundo a ideia de projecto o que implica 
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"...estabelecer relações entre os diferentes actores e interesses e entre 
os diversos saberes. Implica encontrar um sentido para o que se quer e o 
que se faz e desenvolver processos que tornem as aprendizagens 
significativas. Implica pensar a educação numa dimensão social e a escola 
com um mandato que não se esgota na instrução mas que se amplia à 
formação geradora de uma real educação"(Leite,C,2000:5). 

Flexibilizar o currículo é organizar de forma aberta, clara e 

rigorosa, simultaneamente as aprendizagens e competências a 

desenvolver pelos alunos, ou seja, é necessário que essas 

aprendizagens e essas competências a trabalhar no currículo escolar 

sejam claras e delimitadas mas que, por outro lado, possam ser 

concretizadas de modo flexível e inovador. E esta postura implica um 

forte envolvimento nos processos de gestão local do currículo. Gerir 

o currículo mais não é do que tomar decisões "...decidir o que 

ensinar e porquê, como, quando, com que prioridades, com que 

meios, com que organização, com que resultados..." (Roldão, M. 

C.,1999b:25). 

Quanto à primeira questão, o que ensinar, ela traz consigo, de 

uma forma implícita ou explícita, e na linha do que atrás dissemos, 

imediatamente duas outras: o para quê e o para quem. No passado, 

estas três questões eram de fácil resposta, uma vez que tudo estava 

corporizado em programas de conteúdos uniformes a transmitir a 

alunos, os quais, por sua vez, já correspondiam só a uma parcela 

muito restrita e homogénea da população que prosseguia estudos. 

Hoje, face às mudanças da sociedade, com consequências na 

população escolar, tão heterogénea, e à transformação da escola 

numa escola de massas, é necessário reequacioná-las. Segundo 

Roldão (1999a:36), para dar resposta à complexa diversidade que a 

caracteriza, a escola tem de ter no seu currículo um leque 

abrangente e diversificado de conteúdos de aprendizagem que 

compreendem: saberes de referência, que possibilitem aceder ao 

conhecimento; consolidação de processos autónomos de construção 

do saber; domínio de instrumentos de acesso ao conhecimento, sob 

diversas formas; desenvolvimento de atitudes e competências 
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sociais; mecanismos de desenvolvimento individual e melhoria da 

qualidade de vida. 

Quanto à definição de metas e objectivos - para quê - pretende-se 

sobretudo fornecer ao aluno competências (para aprender, 

colaborar, conviver), de modo a que adquiriram capacidades de se 

integrarem numa sociedade tão diversificada e complexa como 

aquela em que vivemos. Para este fim contribuem também as 

componentes disciplinares, não como compartimentos estanques, e 

desligados do mundo real, mas "...como instrumentos orientados 

para apetrechar os indivíduos com competências de vária ordem que 

poderão mobilizar e gerir nos seus próprios percursos pessoais" 

(idem: 37). 

E para quem são definidas as metas e os objectivos deste currículo 

aberto e flexível? Já não, certamente, para um grupo sócio-cultural 

restrito, homogéneo e elitista, mas para todos os que frequentam a 

escola que se pretende inclusiva e atenta à diversidade. Para que as 

aprendizagens ocorram com maiores índices de sucesso para todos e 

para que a escola não continue a contribuir para agravar os níveis de 

exclusão social é necessário e urgente repensar, reorganizar, 

diferenciar, flexibilizar e gerir o currículo escolar. Mas, e como antes 

já foi referenciado, 
"diferenciar e flexibilizar a gestão do currículo não pode confundir-se 

com uma espécie de streaming oculto, em que, a pretexto de diferenciar, 
se reduza o nível de aprendizagem e de exigência para uns - os 
portadores de diferença, os mais difíceis, etc. - e se acentue a selecção 
social dos que melhor se adaptam à norma. Romper com esta lógica e 
inventar - porque de algo realmente novo se trata - os modos de educar 
melhor, mais adequadamente e cada vez mais diferentes alunos constitui 
um desafio inevitável a que a escola e os profissionais docentes do 
presente, e sobretudo os do futuro, teremos certamente de dar resposta" 
(Roldão, M. C.1999a: 40). 

É nesta ambivalência que a flexibilização contém de, por um lado, 
querer incluir todos, respeitando e valorizando as suas diferenças, 
de se ajustar às mudanças sociais rapidíssimas e, por outro lado, 
garantir que as aprendizagens comuns não sejam menosprezadas, 
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constituindo-se como um factor de coesão e identidade social, que 

reside o grande desafio e o sucesso deste processo inovador. 

Este tipo de gestão curricular inovadora que está a ser pedida à 

escola só será possível se as escolas se assumirem como instituições 

educativas verdadeiramente autónomas e "curricularmente 

inteligentes" (Leite, 2000), conhecedoras da sua própria identidade 

sócio-cultural, com um plano de actuação, com metas a atingir e 

linhas de intervenção próprias que vão sendo decididas, 

desenvolvidas, avaliadas e reformuladas permanentemente, de 

modo a construírem e a concretizarem o seu projecto como uma 

instituição capaz de dar resposta a um contexto particular bem 

determinado. 

Entendemos por projecto aquilo que Leite (2003:96) nos refere 

como sendo " uma ideia de transformação do real e a sua 

concretização deve ser o processo de transformação desse real". 

Deste modo, porque não é um conjunto de acções isoladas mas, 

antes integradas numa intencionalidade comum, um projecto precisa 

de definir com clareza o que pretende mudar e como pretende que 

essa mudança aconteça. A possibilidade de uma gestão curricular 

nestes moldes, ao nível das escolas, releva da importância de poder 

incorporar as realidades e as especificidades de cada situação 

particular, possibilidade que não estaria, certamente, contemplada 

num currículo nacional quando é pormenorizadamente estruturado 

"à prova de professores". 

Esta ideia de desenvolver o currículo numa lógica de projecto 

pressupõe, então, entender-se o currículo nacional como "algo 

provisório" que terá de ser "aperfeiçoado" mas, pressupõe, também, 

uma investigação e uma avaliação, paralelas ao seu 

desenvolvimento, o que implica, necessariamente, uma mudança de 

mentalidades no conceito de professor que terá de assumir papéis 

de autor e decisor, de uma forma partilhada. 
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"E evidente que esta ideia do currículo como projecto está associada à 
ideia de que as escolas são instituições capazes de construírem a 
mudança necessária aos desafios que as diversas realidades criam 
actualmente à educação escolar, por isso, deve-lhes ser reconhecido 
poder de decisão. Está, portanto, associado ao princípio de autonomia 
escolar, enquanto "unidade social", e não mera "unidade administrativa", 
onde professores, alunos e demais trabalhadores da escola, para além de 
pais e elementos da comunidade, se envolvem em processos de 
construção colectiva de caminhos geradores de uma melhoria na 
educação" (Leite, C.2000:5). 

Contudo, o currículo terá de manter sempre uma base nacional 

que permita estabelecer aprendizagens básicas comuns a todo o 

território. Assim, e no seguimento destas ideias, verifica-se que, ao 

nível político-administrativo, que reflecte as intenções, as 

orientações globais e também os instrumentos que enformam a 

prática curricular, o currículo é definido a nível do poder central. 

Num nível intermédio, o da escola, proceder-se-á a um reajuste das 

definições centrais de acordo com o contexto escolar, que dê origem 

ao projecto curricular de escola, e, por fim, a nível das 

aprendizagens, espera-se que as decisões sejam tomadas pelos 

professores e alunos dando forma ao projecto curricular de turma. 

Pacheco, J. A. e Paraskeva, J. M. (2000:111) afirmam que "...neste 

quadro de decisão, as competências dos actores, principalmente as 

dos professores, dependem das políticas curriculares centralizadas 

e/ou descentralizadas, sobretudo no que diz respeito à concepção, 

implementação e avaliação do currículo. (...) A interligação entre as 

fases de desenvolvimento curricular depende, assim, das regras que 

são regulamentadas e redefinidas pelos actores nos contextos 

específicos de decisão". Neste sentido, é fundamental a capacidade 

de autonomia e poder de decisão e de dinamização que a escola 

possa construir, como adiante referiremos no ponto 2.3. 
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2.2.1. A importância de um novo conceito de cidadania na 
construção do currículo 

Retomando a importância do conceito de currículo descentralizado 

e contextualizado, materializado no projecto curricular de escola e, 

mais detalhadamente, no de turma e dando particular atenção ao 

contexto de escolas com populações mais afastadas do que tem 

marcado as expectativas face à cultura escolar tradicional, como é o 

caso desta na qual nos propomos analisar os modos como está a ser 

construída a gestão curricular local, é fundamental que, na 

socialização dos alunos se dê particular relevância, no currículo, à 

questão da cidadania. 

Educar para a cidadania é muito mais do que a mera transmissão 

de regras de convivência e de conduta sociais, de informações sobre 

o funcionamento das instituições democráticas ou do sistema político 

em vigor, procurando colmatar uma lacuna na formação cívica dos 

alunos. Do nosso ponto de vista, a educação para a cidadania, 

transborda a sala de aula e desagua nos corredores da escola, no 

recreio, em todo o espaço escolar, indo até ao espaço comunitário. 

Como refere Fonseca (2000:21-22) 
"O verdadeiro objectivo de uma educação para a cidadania adequada 

aos nossos dias passará, necessariamente, por ligar as crianças e os 
jovens às realidades de natureza cívica com as quais se vejam 
confrontados, a nível local, nacional ou global. (...) A Educação cívica 
deverá consistir, acima de tudo, em fazer as pessoas conscientes da 
realidade vivida pelos seus semelhantes, ou seja, aprender a ver a vida e 
as coisas com 'olhos humanos". 

É também neste sentido da relação da escola com a sociedade, 

que Roldão (1999:24) define o currículo escolar como sendo, "em 

qualquer circunstância, o conjunto de aprendizagens que, por se 

considerarem socialmente necessárias num dado tempo e contexto, 

cabe à escola garantir e organizar". É nesta linha que a mesma 

autora afirma que as questões da cidadania têm estado sempre 

presentes no currículo na medida em que se pretende que as 
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aprendizagens e competências que integram conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores que o incorporam, embora 

contextualizadas, em relação à época e à sociedade a que tal 

currículo diz respeito, sejam desenvolvidas pelos alunos. Assim, 

cada sociedade procura transmitir aos seus elementos, através da 

escola, as suas concepções sociais acerca da cidadania, quer elas 

estejam explícitas ou implícitas no currículo. 

Formar para a cidadania assim entendida, em sentido lato, 

"através da instrução, do acesso à cultura letrada, através da 

disciplina e da hierarquização de funções, através do ensino explícito 

ou implícito de valores, e de muitos outros modos..."(idem:9), 

sempre foi uma das funções da escola, desde o início do século 

passado - inserir os jovens na sociedade a que pertencem -

acreditando-se que o papel da escola era essencial para o 

desenvolvimento e progresso social da humanidade. 

Referindo a "visão democrática de educação, que integra, no 

essencial, a matriz conceptual de uma educação cívica ou para a 

cidadania" de John Dewey, a autora escreve que, esta linha de 

pensamento "permite-nos situar o debate em torno da cidadania e 

da educação cívica no seu quadro conceptual mais amplo - a 

preocupação com a função da escola na promoção de uma sociedade 

democrática, /e/í motiv que atravessa as políticas educativas do 

nosso tempo, bem como as práticas e a produção teórica das 

últimas décadas no campo curricular"(/c/e/77:ll). 

Em nosso entender, e compartilhando da opinião da autora, sendo 

a escola um lugar privilegiado de aprendizagem e de convívio social 

em que se estabelecem relações de cooperação propícias à resolução 

de conflitos, esta tem o dever fundamental de desenvolver as 

competências da educação para a cidadania tendo em conta, não só 

toda esta problemática mas também o currículo nacional e 

sobretudo o contexto escolar em que se enquadra. 
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E, segundo afirma ainda Roldão (1999), na Primeira República e no 

Estado Novo que aparece, no currículo, a intenção explícita de 

formar para a cidadania através de uma área específica, mas que, 

por partir de "um corpo unitário de valores ideológicos estruturados 

(...) era claramente identificável e facilmente veiculável" (ibidem). 

No entanto, o conceito de cidadania que emerge em Portugal, com o 

restabelecimento da democracia é bastante influenciado pelos 

valores defendidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos o 

que implica um conceito de cidadania bastante distanciado daquele 

anteriormente exposto, associando-se a ideia de formação cívica 

essencialmente à de promoção de valores democráticos. É um 

conceito de cidadania bem marcado pela recusa do totalitarismo, 

pela liberdade de opção ideológica e pela participação activa na vida 

pública. Neste sentido, Roldão (idem:13) chama a atenção para o 

perigo de, com esta associação, se poder cair no endoutrinamento e, 

por outro lado, de se negligenciarem outros aspectos, igualmente 

importantes para a formação cívica e social dos alunos. "O 

entendimento que temos de democracia corresponde a uma matriz 

de valores conotada histórica e culturalmente com o ocidente 

judaico-cristão", afirma Roldão (ibidem) e, nesta ideia, questiona 

não só o modo de os pôr em prática numa sociedade tão 

heterogénea, mas também o conceito de universalidade desses 

mesmos valores veiculados pela cultura ocidental, concluindo que 

não se deve confundir o conceito de cidadania - enquanto modo de 

estar, valorar, relacionar-se e agir em sociedade - e o de 

democracia - enquanto tida como um sistema político-jurídico. 

Em síntese, a formação para a cidadania não se esgota na 

formação de um cidadão nos valores democráticos, embora os 

consideremos, evidentemente, bastante relevantes. Benhabib, S. 

(1999:7-8), referindo-se aos dilemas da cidadania na Europa 

contemporânea, escreve: 
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"Normalmente, só o aspecto dos privilégios de pertença política têm 
estado na linha da frente. Esta discussão normativa, quase sempre acerca 
dos deveres de cidadania democrática e da teoria democrática 
participativa, tem sido levada a cabo num vazio sociológico. Os privilégios 
de pertença política são só um dos aspectos da cidadania. A identidade 
colectiva e os benefícios e direitos sociais são outros aspectos. É 
necessário distinguir a teoria e a prática da cidadania nestas várias 
dimensões e alargar o nosso ângulo de visão de modo a incluir as 
condições de cidadania em democracias sociologicamente complexas e 
descentradas".4 

Ainda Benhabib, S. (1999) considera que a cidadania política, 

aquela que confere ao cidadão direitos de participação na vida 

política do estado-nação, não é a única perspectiva mas é, sem 

dúvida, a mais privilegiada para estabelecer o conceito de cidadão. 

As teorias de cidadania, na perspectiva da autora, têm-se baseado 

nas premissas obsoletas e enganadoras que aponta como sendo a 

"sociedade fechada" e a "centralização estatal". Neste sentido, refere 

a cidadania que resulta da vivência num determinado contexto 

social. E a complexidade das sociedades implica outra visão de 

cidadania que não apenas a que resulta de uma ordem política. De 

facto, hoje em dia, as sociedades são cada vez mais heterogéneas e 

interactivas em consequência da velocidade e facilidade de 

comunicação e da mobilidade dos seus elementos em consequência, 

não só da abertura de fronteiras entre vários países mas também da 

precariedade de emprego, guerras e conflitos étnicos. Neste tipo de 

sociedade contemporânea, complexa e fragmentada, e continuando 
a citar Benhabib, S.(1999:14) 

"Somos autenticamente mais membros de uma família, de um bairro, 
de uma comunidade religiosa ou de um movimento social do que 
membros de um estado. Enquanto o moderno estado-nação permanece 
como possibilidade de uma expressão estrutural de autodeterminação 
democrática, a complexidade das nossas vidas sociais integra-nos em 
associações (que) medeiam o nosso relacionamento com o estado".5 

Também Roldão, M. C. (1999:13) aponta para este aspecto da 

"complexificação da vida das sociedades e a heterogeneidade 

crescente das populações que as constituem (o que) trouxe novos 

4 Nossa tradução 
5 Nossa tradução 
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contornos ao debate sobre cidadania, tornando-a parte integrante de 

uma problemática política e económica mais lata". Assim, enquanto 

na década de 80 eram os valores e a formação pessoal e social que 

se acentuavam nas reformas curriculares (incluindo a portuguesa), 

nos anos subsequentes, outras dimensões têm ganho relevância: a 

promoção da formação ao longo da vida, das competências de 

pensar, do respeito pela diversidade do envolvimento de todos na 

promoção da qualidade de vida. São claramente perceptíveis 

referências a valores relacionados com a tolerância, o respeito pela 

diferença com vista a uma formação para uma "cidadania aberta, 

europeia e universal" que inclua os direitos de participação na vida 

política mas, também, os direitos de existência - "distinções entre 

'nós e 'eles aqueles que pertencem ao povo soberano e os que não 

pertencem" (Benhabib, S.1999:2) - num quadro de pacificação de 

conflitos resultantes da necessidade de convivência com outros 

valores e identidades muito diferentes umas das outras. 

Do nosso ponto de vista, só um diálogo efectivo e franco entre 

pessoas e entre culturas pode conduzir a uma sociedade aberta à 

diferença, atenta às questões dos direitos fundamentais, não de um 

ponto de vista meramente formal mas, mais interventora, de modo 

a permitir a existência de condições económicas, sociais e culturais 

globalmente partilhadas. Nestes termos, a educação para a 

cidadania, no âmbito da instituição escolar, tem um papel 

fundamental a desempenhar, dando sentido ao que é comum e ao 

que é próprio, ao "nós" e "eles", evidenciando e construindo um 

universalismo entrelaçado por diversas culturas e por diferentes 

pontos de vista. 

A discriminação no acesso ao emprego, no acesso à escola e à 

cultura, à informação e à "ghettização" de determinados sectores da 

população, o desrespeito pelos direitos humanos, continuam, ainda, 

a dificultar um desenvolvimento global da cidadania vista como uma 

identidade colectiva. E, por isso, à escola é também, cada vez mais 

44 



exigido que tenha uma acção que permita ultrapassar estes 

obstáculos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais 

democrática e mais justa. 

Como "curricularizar", então, este complexo conceito de cidadania? 

Roldão, M. C.(1999) refere diversos modos de o pôr em prática, 

começando por identificar a existência de disciplinas dirigidas para 

dimensões de cidadania com programas específicos e aponta os 

casos de Educação Cívica e Moral na Primeira República e a 

disciplina de DPS (Desenvolvimento Pessoal e Social) da Reforma do 

final dos anos 80, tendo, contudo, perspectivas diferentes. A 

respeito da existência de disciplinas com programas específicos 

dirigidos para a formação da cidadania, no próprio texto, a autora, 

citando os autores do Relatório da Comissão Europeia (1997:18) 

sobre educação, escreve que "...o ensino destes valores (...) não 

deve ser feito através de 'um aumento das horas de educação cívica 

levando à substituição de disciplinas ou horários sobrecarregados, ou 

até à formação de professores especializados mas, pelo contrário, 

deve constituir-se como 'tarefa de todos os professores"(Roldão, M. 

C , 1999:15). No entanto, a dificuldade em garantir que todos os 

professores cumpram essa tarefa, pelas mais variadas razões, tem 

criado a necessidade de se introduzirem no currículo disciplinas com 

conteúdos programáticos específicos. 

Outra modalidade de introduzir no currículo a formação para a 

cidadania é, ainda segundo Roldão (1999), a incorporação 

preferencial da educação para a cidadania em algumas disciplinas do 

currículo, com destaque para a história e os estudos sociais -

infusão curricular ou disseminação - normalmente associada 

preferencialmente a determinadas disciplinas. Esta disseminação 

faz-se através de temas que pretendem originar uma integração 

interdisciplinar dos saberes numa tentativa de integração curricular. 

As áreas interdisciplinares/áreas de projecto são também outra 

forma, apontada pela autora atrás referida, de operacionalizar o 
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currículo no âmbito da cidadania. Trata-se de uma organização 

também por temas transversais, mas, neste caso, para serem 

desenvolvidos num espaço e num tempo específicos, com algumas 

orientações definidas. E exemplifica com a Educação Cívica 

Politécnica, incluída nos Programas do 7o ano do Curso Secundário 

Unificado lançado em 1975, que se propunha "promover a 

intervenção em problemas concretos do meio envolvente e 

acentuava a valorização da ligação entre o estudo e o trabalho 

produtivo, mediante a mobilização integradora dos contributos das 

disciplinas para intervenções de natureza social ou para a 

abordagem e estudo de problemas vividos na comunidade" 

(idem: 17); a Área-Escola, criada no quadro da Reforma Curricular 

de 1989, era também uma área não disciplinar que procurava 

incorporar a vertente interdisciplinar com uma "uma ideia mitigada 

de intervenção na comunidade (articulação escola meio)"(/'c/em:18). 

Os programas orientados para a formação pessoal e social do 

aluno nas suas diversas vertentes, que englobam um amplo leque 

de propostas curriculares de operacionalização da formação para a 

cidadania centrada na formação da pessoa e do cidadão na escola, 

decorrentes de outros programas curriculares, então em moda nos 

Estados Unidos e no Canadá mas, com bastante impacto na Europa 

nas décadas de 80 e 90, são ainda um quarto modo de curricularizar 

a cidadania. Trata-se de uma concepção que visava a pessoa e o seu 

desenvolvimento psicológico, da qual decorre, no caso português, a 

área transversal de Formação Pessoal e Social e a Área-Escola 

incluídas na Reforma Curricular de 1989. 

Um quinto modo de trabalhar a cidadania no currículo escolar, 

segundo Roldão (1999), é a concepção das disciplinas e áreas 

curriculares como instrumentos de formação para a cidadania, 

sendo, no entanto, o modo mais negligenciado nas abordagens 

curriculares sobre cidadania. Contudo, existem, no discurso 

curricular a que se assiste nesta transição de século, algumas 
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perspectivas de mudança conducentes a uma visão integradora e 

formadora das disciplinas, em detrimento do seu carácter científico e 

compartimentado. Em nosso entender, nesta perspectiva, os modos 

de organização do currículo que têm ocorrido no quadro do projecto 

de gestão flexível do currículo e agora na Reorganização Curricular, 

através das novas áreas curriculares não disciplinares, mas também, 

e essencialmente, na articulação e contextualização do currículo que 

se fizer no projecto curricular de turma, podem constituir um passo 

em frente na concepção das disciplinas e das áreas curriculares 

como instrumentos de formação para a cidadania. 

Ainda sobre os espaços que na escola possam contribuir para a 

educação em cidadania, Roldão (1999) faz referência à vivência 

institucional: clima de escola e mecanismos de participação. Estes 

são, de facto, importantes meios de pôr em prática a educação para 

a cidadania, dando grande ênfase "à construção social de valores e à 

importância da vivência organizacional e do clima e cultura de escola 

e das oportunidades de desenvolver experiências práticas e 

intervenções em contexto democrático (Apple, 1990;Canário,1990)" 

(idem:20). A este respeito Menezes, I. (1999:106) afirma que "a 

formação pessoal e social não deverá, (...), ser operacionalizada 

como intervindo apenas junto dos alunos no sentido da promoção da 

qualidade dos seus processos e competências psicológicas mas, 

essencialmente, ao nível do clima e da organização da escola como 

contexto primordial de desenvolvimento dos alunos". 

Parece-nos, pois, evidente que, as questões de cidadania têm 

estado presentes no espaço escolar e traduzem-se no modo como a 

escola se organiza, nas relações pedagógicas que estabelece entre 

os seus diferentes órgãos, na convivência entre os professores e os 

alunos, na disposição da sala de aula, na maneira como são 

recebidos os pais ou como a escola responde aos seus anseios e 

preocupações, na forma como os alunos são tratados dentro e fora 

da sala de aula, entre tantos outros aspectos que poderíamos 
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enunciar. Se as relações interpessoais se regerem por princípios 

democráticos, na procura de formas negociadas na resolução de 

conflitos, na expressão da tolerância, na capacidade e 

disponibilidade de ouvir os outros, estarão criadas, pelo menos, 

algumas condições para que a formação para a cidadania seja, 

positivamente, vivenciada em contexto escolar. 

Se olharmos para o Currículo Nacional do Ensino Básico, 

decorrente da Reorganização Curricular e homologado em 21 de 

Setembro de 2001, ele define os seguintes princípios e valores 

orientadores: 

• "A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal 

e social. 

• A participação na vida cívica de forma livre, responsável, 

solidária e crítica; 

• O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos 

grupos quanto às suas pertenças e opções; 

• A valorização de diferentes formas de conhecimento, 

comunicação e expressão; 

• O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do 

mundo; 

• O desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo 

saber, pelo trabalho e pelo estudo; 

• A construção de uma consciência ecológica conducente à 

valorização e preservação do património natural e cultural; 

• A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e 

dos princípios éticos que regulam o relacionamento com o 

saber e com os outros" (idem: 15). 

De um modo geral, todos estes princípios, atravessados por 
dimensões da cidadania, têm em vista o desenvolvimento de 
competências, pelos alunos, necessárias à qualidade de vida pessoal 
e social. E para o mesmo sentido aponta o Decreto-Lei 6/2001 (da 
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reorganização Curricular do Ensino Básico) quando nele se afirma 

que "nesta reorganização curricular assume particular relevo (...) a 

educação para a cidadania", quando expressa que a "formação 

cívica, (é) espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação 

para a cidadania, visando o desenvolvimento da consciência cívica 

dos alunos como elemento fundamental no processo de formação de 

cidadãos responsáveis, críticos, activos e intervenientes, com 

recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de experiências vividas 

pelos alunos e à sua participação, individual e colectiva, na vida da 

turma, da escola e da comunidade" (art. 5o,c), ou quando enuncia 

que "(a) educação para a cidadania, (...) constitui formações 

transdisciplinares, no âmbito do ensino básico" (art., 6o). 

Assim, do ponto de vista normativo, a intenção da formação para a 

cidadania está claramente presente e é tida como uma formação 

transdisciplinar. Dito de outro modo, pretende-se uma estratégia de 

infusão curricular ou disseminação pelas restantes disciplinas do 

currículo, numa perspectiva integradora de conhecimentos, atitudes 

e valores, que dê espaço a uma articulação com as vivências e 

experiências de vida dos alunos, particularmente as vividas na 

escola, em detrimento da criação de disciplinas específicas. Esta 

estratégia é ainda reforçada pela existência de um tempo 

especialmente dedicado à formação para a cidadania - a formação 

cívica - da responsabilidade do director de turma, embora sem 

conteúdos disciplinares centralmente definidos. 

A não existência de conteúdos programáticos específicos para a 

formação cívica pode evitar que a escola tenha uma perspectiva 

redutora da sua função de educar nesta dimensão da cidadania, 

restringindo-a a uma mera transmissão de conhecimentos e valores, 

considerados necessários para a vida em sociedade, de acordo com 

uma determinada ideologia esquecendo-se do contexto e da 

realidade escolar e comunitária dos alunos, vistos como entidades 

passivas. A este respeito, Menezes, I. (1999:103) afirma: "...sem 
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embargo de considerar a eventual utilidade das propostas que 

enfatizam os conteúdos como objectivos desejáveis da intervenção, 

as estratégias que têm em atenção a promoção dos processos 

psicológicos parecem-nos relevar importantes vantagens." 

Por outro lado, quando estes conteúdos não existem e a 

"obrigação" de educar para a cidadania se "dissemina" por todos os 

professores corre-se o risco de ninguém ser "responsável" por essa 

função, criando-se, assim uma indefinição e um vazio extremamente 

negativos. Daí a necessidade de a educação para a cidadania se 

transformar num processo pedagógico, que responsabilize todos os 

professores e demais actores educativos na sua definição e 

concretização, que deverá iniciar-se no projecto educativo de escola, 

passando pelo projecto curricular de escola e pelo projecto curricular 

de turma, espaço privilegiado para a articulação e integração de 

conteúdos e competências, de modo a que as acções pedagógicas, 

na perspectiva da formação para a cidadania, sejam 

contextualizadas tendo em conta a realidade sócio-cultural dos 

alunos a quem se dirigem. 

2.3. Em busca da autonomia 

Como se depreende, para que estas decisões curriculares a que 

nos temos referido possam ser tomadas, é fundamental a 

capacidade que a escola poderá conquistar através do processo de 

autonomia. 
"Segundo o Decreto-lei 43/89 a autonomia da escola concretiza-se na 

elaboração de um projecto educativo próprio, constituído e executado de 
forma participada dentro de princípios de responsabilização dos vários 
intervenientes na vida escolar e de adequação a características e recursos 
da escola e às solicitações da comunidade em que se insere. A autonomia 
da escola exerce-se através de competências próprias em vários 
domínios, como a gestão de currículos e programas de actividades de 
complemento curriculares, na orientação e acompanhamento de alunos, 
na gestão de espaços e de tempos de actividades educativas, na gestão e 
formação de pessoal docente e não docente, na gestão de apoios 
educativos, de instalação e equipamentos, administrativa e 
financeira"(Barroso,J.1996:19). 
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Diz-se ainda que a autonomia não é a soma da autonomia dos 

professores, dos pais ou dos gestores, resulta antes, da confluência 

de vários interesses (políticos, de gestão, de professores) que é 

preciso saber gerir, integrar e negociar. Ela não constitui um fim em 

si mesma, mas um meio de a escola realizar, em melhores 

condições, a sua finalidade: a formação dos jovens que a 

frequentam. 

Conforme ficou dito no ponto 1.2. do capítulo anterior, a escola de 

massas tem-se mostrado incapaz de resolver as desigualdades 

sociais e culturais e, segundo autores já atrás referidos, ela tem, 

mesmo, contribuído para a promoção dessas desigualdades. Assim, 

em nosso entender, a relação pedagógica e a organização escolar 

devem ser pensadas e reformuladas tendo em vista as condições 

específicas de cada escola e da sua população escolar. Deve caber a 

cada escola, depois de identificadas as suas necessidades e 

prioridades, a possibilidade de definir e concretizar os seus projectos 

com a autonomia relativa que forem capazes de construir e que lhes 

permita ter em conta os alunos reais que a frequentam evitando 

expô-los a um currículo "pronto-a-vestir"6 cujos efeitos nefastos já 

são sobejamente conhecidos. 

Este processo de autonomia das escolas insere-se num contexto 

de medidas educativas globais que pretendem contribuir para a 

resolução da "crise do ensino" originada, principalmente, como foi 

referido no capítulo 1, pela pressão económica para responder às 

mudanças estruturais do mercado de trabalho, pela rápida 

desactualização dos conhecimentos e pela complexidade das 

situações geradas pela heterogeneidade da população escolar em 

consequência da "massificação do ensino". 

Retomamos a ideia defendida nos pontos anteriores de que o 

poder central, definidor do currículo como conjunto de programas 

6 Expressão utilizada por Formosinho, J. (1991) "Prefácio" a MACHADO, F. e GONÇALVES, M. F., 
Currículo e desenvolvimento curricular, Porto: Edições ASA para significar o tipo de currículo desenhado 
para servir a todos os alunos independentemente das sua características. 
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nacionais universais, numa lógica centralizadora e uniformizante, em 

que a maior parte das decisões se tomam longe da escola e dos 

professores (sendo estes meros executores), já não dá resposta às 

realidades sociais actuais dos públicos escolares, tem vindo a 

reconhecer, a escola como local de gestão e desenvolvimento 

curriculares e a comunidade local como um parceiro na tomada de 

decisões. Com a possibilidade de construção de autonomia das 

escolas - uma autonomia relativa, resultante da acção concreta dos 

indivíduos que a constituem - poderão estar, de algum modo, 

criadas algumas condições para a descentralização do currículo, 

condição fundamental para que a escola cumpra o seu mandato. 
"Assegurar que todos aprendam mais e melhor passa hoje, em todos os 

sistemas das sociedades de matriz ocidental, pela capacidade de 
diversificar e adaptar o ensino aos alunos, tendo como critério o direito 
que lhes assiste de aprender aquilo de que irão necessitar ao longo da 
vida, incluindo os instrumentos para se auto-formarem nos seus 
percursos futuros - aquilo que vem sendo sublinhado como formação e 
educação ao longo da vida"( Roldão,1999a:39). 

Segundo Barroso, J.(1996:11-12), este processo de apropriação 

de tomada de decisões sobre a gestão curricular centrada na escola 
tem como grandes finalidades 

"contextualizar e localizar as políticas e a acção educativas" procurando 
ultrapassar a homogeneidade habitual de normas e processos, procurar 
conciliar interesses públicos e privados, fazer com que a acção dos 
actores educativos passe a ser interventiva e implicada em vez de ser 
determinada por uma lógica de submissão às políticas educativas 
centralizadoras, conseguir alcançar uma relação de autoridade negociada 
e contratual substituta de uma baseada no controlo vertical "monopolista 
e hierárquica do Estado". 

Esta mudança, que implica, como já afirmámos, a autonomia, é 

caracterizada pela pressão social sobre a escola no sentido de 

ajustar o currículo prescrito a nível nacional e o modo de o gerir às 

novas realidades sócio-culturais. Contudo, caberá sempre ao poder 

central o papel de instância integradora da coesão social no domínio 

da educação e de produtor de uma identidade nacional mas, como 

sustenta Barroso, J. (1996:12), é necessário "...que essa função do 
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Estado se faça no respeito pelas identidades locais (e das suas 

autonomias) e em parceria com as comunidades locais". Na opinião 

de Pacheco, J. A. e Morgado, J. C. (2002:27) "a autonomia 

consubstancia-se na elaboração do projecto curricular se tal projecto 

implicar uma verdadeira mudança das práticas curriculares ao nível 

da escola, permitindo que o currículo seja um veículo de integração 

social e um espaço de construção da liberdade e da cidadania". 

A capacidade de resposta da escola e o seu papel social estão, 

deste modo, em profunda mudança: por um lado, tem de oferecer 

uma base cultural sólida comum, mas integradora das diferenças e, 

por outro lado, tem a necessidade de oferecer currículos 

diferenciados, necessários a indivíduos diferentes, mas vistos como 

cidadãos iguais neste tipo de sociedades. Construir o currículo nesta 

lógica de projecto, ainda segundo Pacheco, J., A. e Morgado, J., C. 

(2002:31), mobiliza a necessidade de o descentralizar o que implica 

a capacidade de pensar e de agir com autonomia dentro das escolas. 

É um processo complexo que pressupõe a partilha de 

responsabilidades e a tomada de decisões em trabalho de equipa, 

isto é, "...caminhar em percursos jamais trilhados" 

2.4. " Tecer" um currículo contextualizado 

O que até aqui temos sustentado evidencia que estamos perante 

uma mudança que se deseja que promova a inovação, o que implica 

a deslocação da maior parte das decisões curriculares do centro para 

a periferia. Ultrapassado que está, na linha do que temos vindo a 

dizer, o conceito de currículo como sinónimo de um conjunto de 

conteúdos programáticos correspondente a um tipo de escola 

monolítica e homogeneizante, o conceito de currículo que agora 

circula é mais abrangente - tudo o que se pretende que o aluno 

aprenda, adquira e interiorize ao longo da sua passagem pelo 

sistema educativo bem como a escolha e aplicação dos meios para o 

conseguir. É neste conceito que a escola, em sintonia com os vários 
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intervenientes na vida escolar, pode e deve exercer as suas 

competências próprias em vários domínios, descentralizar e "tecer" 

um currículo contextualizado e diferenciado, tendo em conta as 

características da sua população escolar e também os seus recursos 

materiais e humanos, ainda que sempre balizado por núcleos 

essenciais de aprendizagem (core currículo) indispensáveis à 

sobrevivência social e cultural dos indivíduos. 

A importância deste conceito de currículo descentralizado e 

contextualizado, materializado no projecto curricular de escola (PCE) 

e, mais detalhadamente, no de turma (PCT), só é relevante se puder 

ser gerido e levado à prática, isto é, se a escola for capaz de o 

materializar, tornando-se numa escola inclusiva e de sucesso para 

todos, transformando-se numa instituição "curricularmente 
inteligente". 

"curricularmente inteligente" "no sentido em que os seus membros 
aprendem individual e colectivamente por forma a construírem as 
mudanças, (que) não se limita a administrar e a distribuir conhecimentos, 
na lógica de um pensamento linear e convergente, promove práticas onde 
se desenvolve a criatividade e competências de ordem cognitiva, afectiva 
e social, e que não depende exclusivamente de uma gestão que lhe é 
exterior"(Leite, C,2001:3). 

Leite (2000) afirma que, hoje em dia, se critica a escola pelo 

elevado grau de insucesso dos alunos (escola selectiva, apesar de se 

afirmar inclusiva), por não acompanhar a evolução técnica e 

científica, por continuar a veicular conhecimentos desligados da vida 

real e do contexto sócio-cultural em que se insere, dando grande 

ênfase aos conteúdos programáticos, apresentados em pacotes 

disciplinares compartimentados e desligados entre si. Neste sentido, 

afirma que, embora se fale insistentemente na urgência da 

interacção da escola com a comunidade e na necessidade de 

desenvolver projectos globais e interdisciplinares, continuamos a 

conviver com processos ainda muito centrados na mera transmissão 

de conhecimentos em detrimento de situações que envolvam 

activamente os alunos na análise e em vivências do mundo que os 
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rodeia de modo a que possam compreendê-lo melhor para poder 

nele intervir com mais capacidade de decisão. 

É este contexto que deve ser alterado sob pena de a escola 

continuar a promover as desigualdades sociais favorecendo os que 

se mostram mais aptos e que dominam a cultura veiculada pela 

escola e prejudicando aqueles que a desconhecem. 

2.5. Os Projectos Curriculares na sua relação com as 
situações reais 

Na perspectiva de Del Carmen e Zabala (1991:31) 
"(■■■) O Projecto Curricular de Escola define-se como o conjunto de 

decisões articuladas, partilhadas pela equipa docente da escola, no 
sentido de dotar a sua actuação de maior coerência, agregando o 
Desenho Curricular base em propostas globais de intervenção didáctica 
adecuadas a um contexto específico"

7 

Nesta linha de pensamento, que temos vindo a sustentar, os 

Projectos Curriculares de Escola (P.C.E.) aparecem como meios de 

potenciar uma gestão e flexibilização curriculares, enquadrados num 

processo de autonomia escolar, elaborados em cada instituição à 

medida das suas necessidades. Assim entendidos, estes projectos 

desempenham um papel fundamental, uma vez que é através deles 

que o currículo adquire a sua expressão mais próxima do trabalho 

escolar, ao ser concretizado na prática lectiva pelos professores. 

Como afirmam os autores atrás citados, "(■■■) o PCE deve entender-

se como um documento muito vantajoso sempre que nos propomos 

desenvolver uma tarefa escolar numa perspectiva de formação 

integral e funcional e, por conseguinte, contextualizada e adaptada à 

realidade específica que configura uma determinada escola"
8 (Del 

Carmen,L.e Zabala, A., 1991:65). 

No entender destes dois autores, o P.C.E. é um instrumento que 

permite aos professores terem uma visão mais ampla e global do 

7 Nossa tradução 
8 Nossa tradução 
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currículo (e não só da sua própria disciplina), possibilitando-lhes 

uma melhor integração e articulação das suas tarefas, num todo 

mais coerente, do qual eles se sentem parte integrante porque o 

ajudaram a conceber. Também para Pacheco, J.A. (2000:47) "a 

coerência no currículo envolve a criação e a manutenção de relações 

visíveis entre os propósitos e as experiências de aprendizagem 

quotidiana". Daí o desafio constante em manter uma ligação 

consistente entre o que se pretende ensinar e a actividade específica 

a que se recorre, de modo a que os alunos se apropriem desse 

conhecimento transmitido e o utilizem incorporando-o no seu 

conhecimento do mundo. Consequentemente, é imprescindível a 

criação de contextos que organizem e articulem as experiências de 

aprendizagem, situando-as, sempre que possível, na vida real. 

Pacheco, J. A. e Morgado, J. C. (2002:14) defendem que 

"neste ou noutro processo de reorganização curricular a centralidade de 
mudança organizacional e curricular encontra-se nos diversos 
pressupostos e procedimentos que permitem e conduzem à construção de 
projectos ao nível da escola, que são ao mesmo tempo uma forma de 
resolução dos conflitos existentes entre o que deve ser, no plano do 
currículo nacional, e o que pode ser, no plano da organização curricular ao 
nível da escola e da sala de aula". 

Todo o conjunto de decisões sobre o que, quando e como se há-de 

ensinar e avaliar, ou seja, a definição de objectivos educativos, os 

conteúdos de aprendizagem das diferentes áreas curriculares, a sua 

sequencialidade, bem como as opções metedológicas, deve ser 

tomado por todo o corpo docente, tendo em vista que todos os 

diferentes pontos de vista e interesses de cada e um e 

especificidades de cada disciplina se convertam em elementos 

enriquecedores e coincidam na construção de um projecto que 

supere essas diferenças, construindo finalidades que sejam comuns. 

Como ao longo deste texto temos vindo a afirmar, todas estas 

opções e decisões têm de ser tomadas tendo em conta o contexto 

educativo definido pelas características socio-culturais da população 

escolar embora tendo por base o currículo definido a nível central. 
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Conforme referimos no capítulo I, a relação pedagógica prevalecente 

na actual escola de massas é ainda, muitas vezes, centrada num 

registo impessoal, uniformizante e assente na compartimentação 

dos saberes. A sua não actualização resulta na perpetuação da crise 

da escola, aspecto a que também nos referimos no capítulo anterior. 

Um dos caminhos para alcançar uma escola inclusiva e atenta a 

todos e cada um dos seus alunos, em nosso entender, pode passar 

pela elaboração e desenvolvimento do PCE, desde que este opte por 

caminhos que promovam a integração dos saberes e uma melhor 

adequação do currículo à realidade escolar, nele reflectidas. 
"Portanto, as decisões que se tomem têm que responder e ser o meio 

para que, com aquilo de que a escola dispõe, se possam alcançar os fins 
educativos pretendidos definidos no Projecto Educativo de Escola. Em 
nenhum caso se trata de decisões aleatórias mas sim de opções que 
dependem do conjunto de prescrições normativas estabelecidas no 
Desenho Curricular e que na sua contextualização são o resultado da 
adaptação e desenvolvimento dessas prescrições às finalidades específicas 
da escola, segundo as características profissionais da equipa docente"9 

(Del Carmen e Zabala,A.,1991:67). 

Para além de ser um meio de garantir a coerência das decisões 

tomadas pelos professores em todas as suas actividades docentes, o 

P.C.E. pode constituir, também, uma óptima oportunidade para 

reflectir e analisar mais profundamente a prática educativa, uma vez 

que, o seu nível da actuação permite relacionar a prática lectiva 

diária com as planificações a longo prazo e com objectivos 

educativos mais vastos. Deste modo, poder-se-á mais facilmente 

avaliar a adequação dos diferentes meios utilizados para a 

consecução dos objectivos estabelecidos, o que possibilita a 

adaptação e/ou redefinição desses mesmos objectivos educativos 

estabelecidos, em função das novas situações detectadas. 

Este trabalho de reflexão e análise sistemática que se requer dos 

professores, quer na elaboração do P.C.E., quer no seu 

desenvolvimento posterior, nomeadamente através dos Projectos 

Curriculares de Turma (PCT) nas actividades quotidianas com os 

g 
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alunos, impõe a necessidade de tomar decisões face a novos 

desafios. O confronto entre diferentes pontos de vista pode 

favorecer uma constante auto-crítica e reflexão sobre a acção e, 

consequentemente, uma busca de formação que permita agir face a 

esses desafios e problemas. Segundo Pacheco, J. A. e Morgado, J. C. 

(2002:15), para que o PCE tenha a eficácia e a projecção que se 

pretende, "o currículo necessita de ser perspectivado como um 

projecto-de-construção-em-acção" tendo sempre presente que a 

decisão curricular é "algo dinâmico e permanentemente inacabado" e 

em que é "fundamental conciliar decisões" Em síntese, quando este 

confronto tem em vista uma adaptação e uma revisão constantes 

dos processos de ensino/aprendizagem, o currículo transforma-se 

em algo dinâmico e passível de revisão a partir da análise do próprio 

processo de desenvolvimento curricular. 

O carácter aberto e flexível das novas propostas curriculares, bem 

como a concepção pedagógica que a orienta, requerem, no entanto, 

que as actuações educativas do professor sejam pautadas por 

objectivos e critérios comuns a toda a equipa, de modo a 

aumentarem as possibilidades da vivência de um projecto coerente e 

que garanta o desenvolvimento integral do aluno. Neste âmbito, é 

fundamental o modo como se seleccionam essas novas propostas 

curriculares. "A questão é como seleccionar e organizar a cultura e a 

ciência da humanidade para que possa ser assimilada e para que 

também se construam aquelas destrezas, habilidades, 

procedimentos atitudes e valores que ajudarão a incorporar esses 

alunos e alunas na sociedade, como membros de pleno direito"10, 

afirma Torres Santomé, J. (1994:93). 

Se tivermos como mais válida e integradora a perspectiva sócio-

crítica de desenvolvimento curricular anteriormente definida, parece-

nos pertinente apontar, como melhor opção, a proposta de um 
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currículo integrado, em detrimento de um currículo modelo 

linear/disciplinar, estilo "mosaico" de disciplinas justapostas, onde 

prevalece a ausência de articulação e complementaridade entre os 

diferentes saberes, arrumadas em tempos, espaços e grupos de 

alunos bem definidos do ponto de vista organizacional, tal como se 

vem praticando, de um modo geral, nas nossas escolas. É este tipo 

de currículo que produz um ensino desligado da realidade, 

descontextualizado e, consequentemente, desligado das vivências 

dos alunos, alheio aos seus estilos e ritmos de aprendizagem. 

Uma das razões que vários autores apontam para defender os 

currículos integrados é, justamente, a forma como estes podem vir a 

contrariar o tipo de ensino desligado do mundo vivencial dos alunos, 

das suas realidades. Acusam-no de não suscitar o interesse dos 

alunos e de ser excessivamente centrado na memorização de 

conteúdos. Pelo contrário, estes currículos integrados, e pelo facto 

de darem importância à experiência, permitem desenvolver 

destrezas básicas como a observação, dedução e a comunicação, 

entre outras, contribuindo para que os alunos aprendam a tomar 

decisões. O lema é "aprender a aprender". 

Neste sentido estão as ideias expressas por Alonso (2002:112) ao 

afirmar que "no âmbito escolar, a pulverização dos saberes em 

disciplinas estanques tem sido responsável pela incapacidade dos 

alunos adquirirem uma visão global da realidade ("cognição 

fragmentada') através da conjugação dos diferentes olhares das 

disciplinas num olhar integrado, capaz de utilizar uma metodologia 

globalizadora na aproximação da realidade e na resolução dos seus 

problemas, que são por natureza complexos e globais". Por 

conseguinte, no seu entender, é fundamental a emergência de 

currículos integrados resultantes da convergência dos diferentes 

campos do saber e da experiência pelo facto de poderem combater a 

fragmentação cultural da sociedade pós-moderna que conduz "à 

desestruturação e perda de valores e de referências estáveis" 
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(idem: 113), por poderem dar uma melhor resposta à complexidade 

dos problemas civilizacionais actuais que requerem, também, 

respostas complexas e, por outro lado, poderão ajudar a construir a 

integração das "diversas informações provenientes de diversos 

locais, áreas, actividades, disciplinas e linguagens, exigindo métodos 

interdisciplinares de trabalho, de descoberta e aprendizagem" 

(ibidem). 

Ainda segundo a mesma autora, neste caminho, poderemos 

encontrar diferentes níveis de integração do conhecimento que 

conduzirão a diferentes níveis de colaboração entre as diversas 

áreas do saber em cujo topo se encontra a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade (este último também designado por paradigma 

sistémico-ecológico) que requerem um diálogo interdisciplinar de 

modo a olhar os problemas através de perspectivas mais vastas do 

que as estritamente veiculadas pelas disciplinas. É este nível de 

integração, no qual as fronteiras entre as disciplinas desaparecem, 

que a autora, apoiando-se em outros autores, aponta como "quadro 

de referência para a determinação e organização do conhecimento 

escolar" (ibidem). Contudo, Alonso (2002) cita Garcia e Merchán 

(1997:24) quando afirmam que esta opção não supõe que 

abandonemos os saberes disciplinares, antes se propõe uma 

"abordagem epistemológica diferente (...) de forma que os 

problemas e os conceitos de cada domínio disciplinar seriam 

redefinidos num quadro epistémico comum, próximo do novo 

paradigma sistémico-ecológico" Também Roldão (1999b), 

defendendo a existência das disciplinas no currículo escolar por 

representarem a nossa cultura científica e serem "referências 

básicas da cultura a que pertencemos e que a escola deve 'passar'" 

(idem:46), considera que a adopção da matriz disciplinar no 

currículo se deve a questões meramente organizativas por forma a 

facilitar a sua aplicação para um público numeroso e não tanto a 

questões de ordem epistemológica. Aponta, igualmente, a 
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interdisciplinaridade (embora reconheça a dificuldade da sua 

concretização) como meio de criar espaços de trabalho conjunto e 

articulado em torno de metas educativas de modo a contornar essa 

estrutura organizativa disciplinar. Essa cultura interdisciplinar, que 

não se opõe à existência das disciplinas, "parece indispensável para 

romper a lógica fragmentária instituída que facilita a formação dos 

cidadãos para a sociedade do conhecimento, onde a alfabetização 

científica é uma necessidade crescente para a compreensão da 

complexidade do real" (idem:47). 

Em sentido semelhante Apple e Beane (2000) apontam para 

currículos integrados sustentando a sua importância para a 

concretização de "currículos democráticos", isto é, para "transportar 

a democracia para o currículo planificado ou explícito" (/c/em:37). 

Implicando a democracia um consentimento esclarecido das 

pessoas, um currículo democrático proporcionaria uma grande 

diversidade de informações, do mesmo modo que confere àqueles 

que têm opiniões diferentes o direito de se fazerem ouvir. Por outro 

lado, um currículo democrático deve incluir não só o que os 

professores consideram ser importante mas também as 

preocupações e interrogações dos jovens em relação a si próprios e 

ao mundo em que vivem. Morgado, J., C. (2000:96) afirma que uma 

escola que "convide os agentes educativos a participar 

democraticamente na vida escolar" estará a contribuir em grande 

parte para a manutenção de uma sociedade democrática. Deste 

modo, a democracia deve ser uma prática instituída e vivida 

diariamente nas escolas, o que permitirá compreender o processo de 

desenvolvimento do currículo como uma estrutura democrática que, 

necessariamente, implicará "compromissos, cedências, participação 

e deliberação" 

Segundo Apple e Beane (2000), este tipo de currículo alicia os 

jovens a terem um papel activo de "construtores de significados" em 

vez de continuarem a ser consumidores passivos dos conhecimentos 
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veiculados pelos professores. Ao mesmo tempo, permite-lhes 

considerar e reflectir sobre temas abrangentes que traduzem os 

problemas e os acontecimentos significativos decorrentes da vida 

quotidiana colectiva. Contudo, os currículos estruturados deste 

modo, em torno de problemáticas e questões sociais, encorajando os 

jovens a analisar criticamente os acontecimentos, podem, muitas 

vezes, correr o risco de perder de vista ou menosprezar o interesse 

pelo tipo de conhecimento veiculado pelas disciplinas a que Delpit 

(1986,1988), citado por Apple e Beane (2000:43), chama 

"conhecimento oficial que os jovens necessitam para negociar a sua 

passagem com os guardiões do acesso socioeconómico". Assim, os 

educadores que trabalham este tipo de currículos devem estar 

conscientes deste tipo de obstáculo e ter em conta que 
"um currículo democrático procura ajudar os alunos a tornarem-se 
instruídos e aptos de formas muito variadas, inclusive as que são exigidas 
pelos guardiães do acesso socioeconómico. (...) Assim não podemos 
ignorar o conhecimento dominante até porque, na verdade, abre algumas 
portas. (...) a nossa tarefa consiste na reconstrução do conhecimento 
dominante utilizando-o como uma forma de ajuda aos mais 
desfavorecidos da sociedade e não como um obstaculo'X/a'em: 43-44). 

Torres Santomé (1994:198) considera também bastante 

importante o contributo dos currículos integrados para "vertebrar as 

distintas áreas do conhecimento e experiência ou disciplinas, para 

tornar realidade outras concepções educativas similares"11, mas 

alerta para a dificuldade de os realizar. No seu entender, para a sua 

elaboração, é necessário um conjunto de professores 

experimentados em colaboração com especialistas investigadores 

universitários das áreas de conhecimento relacionadas com o 

projecto, especialistas em curriculum, bem como especialistas em 

comunicação para a elaboração de materiais adequados. Segundo 

Torres Santomé (1994:190), não estarão ainda reunidas as 

condições necessárias para realizar convenientemente os currículos 

integrados de qualidade dado que, cabendo exclusivamente aos 

11 Nossa tradução 
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professores de cada escola a sua elaboração, eles não estão 

suficientemente preparados para essa tarefa porque "nunca viram 

nenhum na sua vida profissional"12. 

Parece-nos relevante a chamada de atenção deste autor, dado o 

momento inicial deste processo nas nossas escolas e a consequente 

dificuldade dos professores em trabalharem em equipa para a 

elaboração de projectos. Também Morgado, J. C. (2000:97) 

referindo-se à "maturidade curricular profunda (Morgado, 1999), 

assente numa autonomia curricular de factum", da qual decorre a 

co-responsabilização dos professores que lhes permitirá deliberações 

e tomadas de decisão quanto ao processo de construção do 

currículo, apoiando-se em MaCormik (1995), questiona "se os 

professores realmente possuem as destrezas necessárias para a 

participação curricular". Acrescenta ainda que "a autonomia 

representará uma mais valia para a estrutura curricular se puder 

fazer do processo de desenvolvimento do currículo uma construção 

participada". Contudo, com a colaboração fundamental e 

imprescindível de especialistas no campo da organização e 

desenvolvimento do currículo e com o esforço dos docentes, é 

possível, em algumas áreas, conseguir uma aproximação aos 

currículos integrados. Para desenvolver um pouco esta ideia, 

introduzo a ideia do "amigo crítico" explicitada por Leite, C. 

(2002a:96). A este propósito, a autora apresenta este tipo de 

assessoria para desenvolver o que designa de escolas 

"curricularmente inteligentes" e, citando Batanaz Palomares 

(1998:498), define-as como aquelas que "ampliam continuamente a 

sua atitude para criar os resultados que desejam obter, que cultivam 

novos e divergentes padrões de pensamento, em que os seus 

membros aprendem continuamente em interactividade". 
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As escolas assim definidas, e tendo como pano de fundo a ideia 

de autonomia escolar e a de "gestão flexível do currículo", procuram 

desenvolver a criatividade e competências de ordem cognitiva, 

afectiva e social, procuram tomar decisões participadas e procuram 

estruturar "o ensino e a aprendizagem em processos de 

comunicação real (e, portanto, não um discurso unidireccional) que 

envolvem professores e alunos, e, através deles, a comunidade." 

Em nosso entender, só um contexto escolar deste âmbito poderá 

suscitar a emergência de currículos integrados ainda que apoiados e 

orientados pela figura do "amigo crítico", entendido como um 

assessor externo que se propõe " 'ajudar' a escola e os seus 

agentes a reflectirem as situações para que tomem as suas próprias 

decisões", como refere Del Cármen, 1.(1990:120) citado por Leite, 

C. (2002a:97). Este "amigo crítico", que Leite, C. (2002a) faz 

corresponder ao conceito de "facilitador das tomadas de decisões" 

expresso por M. Santos Guerra (1995:461), tem como funções, 

segundo Batanaz Palomares (1998:528), apoiando-se em Bolívar 

(1996), citados pela autora, 
"promover um trabalho cooperativo que incremente a colaboração dos 

professores; contribuir para gerar uma visão global da escola e das 
tarefas educativas; proporcionar apoio, recursos e incentivos para 
comprometer os professores na realização de projectos; exercer, pelo 
menos nas primeiras fases, o papel de 'monitor de desenvolvimento'; 
estabelecer um clima propício ao desenvolvimento, onde, portanto, se 
partilhem ideias e experiências, e onde haja oportunidade para clarificá-
las, negociá-las e confrontá-las". 

Se queremos um currículo aberto promotor de uma "escola 

multicultural" e, consequentemente, professores activamente 

implicados nos processos de inovação curricular e na configuração 

de estratégias de educação inter-cultural, há que criar nas escolas 

esta cultura interdisciplinar, que, citando Roldão (1999b:47), "...não 

passa por opô-la às disciplinas, mas por organizar as disciplinas e 

todos os campos curriculares de outro modo". Assim, e tendo em 

conta o que anteriormente referimos, esta figura do "amigo crítico" 

poder ser de uma importância estratégica nas escolas que 
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pretendem desenvolver os currículos integrados. Mas todos sabemos 

como é difícil essa interdisciplinaridade promotora de integração 

curricular. Por isso, uma questão que nos parece pertinente é 

reflectir de que forma se criam condições para que ela se realize. 

Gimeno, S. J. (1998:78-80) aponta, como caminho, duas formas 

de integração curriculares: "o modelo de organização de conteúdos 

em torno de áreas de conhecimento e experiência" - na qual os 

diversos conteúdos são de alguma forma ligados, quer na elaboração 

de materiais, quer em livros-texto, quer na própria prática docente 

dos professores. Um modelo assim organizado em torno de áreas 

significa um esforço no sentido de interligar conhecimentos 

provenientes de campos disciplinares mais especializados e 

compartimentados, de modo a proporcionar uma experiência de 

aprendizagem mais significativa e globalizada para o aluno o que se 

revela fundamental nos níveis da educação básica. 

O outro modelo referido é a "equipe de professores" (ibidem) cujo 

objectivo é conseguir essa integração relacionando-se uns com os 

outros de modo a interligar e a desenvolver os conteúdos e as 

competências eficazmente na medida em que serão mais adequadas 

aos alunos a quem se dirigem. E acrescenta o mesmo autor que 

"uma forma indirecta de conseguir a integração de componentes das 

diversas áreas disciplinares no currículo é apoiada na 

profissionalidade compartilhada, realiza-se dentro dos projectos 

curriculares, que, por meio de equipes com elementos de 

competências diversificadas, elaboram materiais que os professores 

poderão consumir individualmente depois"(/ò/c?e/77). 

Estes dois caminhos possíveis começam a ser visíveis em algumas 

componentes e práticas curriculares, sobretudo nas novas áreas 

curriculares não disciplinares. Por exemplo, na Área de Projecto há 

muitas vezes não só um trabalho de equipa do par pedagógico 

docente, mas também ocorre com frequência a integração de 

diversos saberes científicos adquiridos pelos alunos nas áreas 
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curriculares disciplinares, concretizado num projecto interdisciplinar, 

normalmente desenvolvido em torno de um tema integrador que 

toma em linha de conta não só os conhecimentos prévios dos 

alunos, mas também os seus interesses e necessidades e no qual 

eles têm uma palavra a dizer. No Estudo Acompanhado, continua a 

existir, mas apenas para o 2o ciclo do ensino básico, um trabalho de 

equipa do par pedagógico (que se interliga muitas vezes com a 

restante equipa de professores de cada turma) e que se traduz, não 

só na elaboração de materiais pluridisciplinares, mas, principalmente 

interdisciplinares, e que permitem o desenvolvimento de 

competências e capacidades globais dos alunos. E, de um modo 

geral, também no que toca às competências transversais do 

currículo, sobretudo na vertente de formação pessoal e social, a 

interdisciplinaridade está muitas vezes presente, nomeadamente na 

Formação Civica, quando as disciplinas concorrem para o seu 

desenvolvimento. 

Um outro exemplo de "cultura integradora" mais abrangente é o 

que decorre de uma organização e desenvolvimento do currículo em 

torno de Projectos Curriculares de Turma (PCT) quando estes 

viabilizam processos de integração das componentes do currículo em 

função de um determinado grupo de alunos e implicando todos os 

professores da turma. 

A respeito dos PCT convém aqui explicitar a sua diferenciação em 

relação aos PCE. Assim, embora, como afirma Leite (2003:116-117), 

ambos tenham por objectivo adequar o currículo nacional às 

características da escola, no seu contexto específico, o PCE, tendo 

em conta a caracterização sócio-económica e cultural dos alunos, 

pretende definir as prioridades educativas da escola, as 

competências essenciais e transversais que o projecto procura 

desenvolver nesses alunos bem como as metodologias mais 

adequadas para o conseguir. Por outro lado, e para concretização do 

proposto no PCE, cabe ao PCT, tendo por base uma caracterização 
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bastante pormenorizada de cada aluno no que diz respeito, não só 

ao nível sócio-económico, mas também, e essencialmente, no que 

toca aos seus interesses, motivações e vivências e percursos de 

aprendizagem, fazer a articulação e integração curricular que 

possibilite a esses alunos aprendizagens significativas. Desta forma, 

e embora Beane (2000:61) considere que "a realidade só possa 

permitir a utilização da integração curricular num tempo 

discricionário", poderia recorrer-se à "abordagem curricular 

integradora, colocando a ênfase nas unidades temáticas centradas 

em determinados problemas, planificados colaborativamente pelos 

professores e pelos estudantes, e enquadrados por uma comunidade 

de sala de aula democrática e informada pelo conhecimento 

proveniente de diversas fontes, dentro e para além das disciplinas 

académicas tradicionais". 

Gimeno, S. J. (1998:80-81) refere, a este propósito, que "a 

interdisciplinaridade no ensino é uma ideologia, como afirma 

Palmade (1979), um objectivo, não um ponto de partida, uma opção 

para voltar à unidade perdida do conhecimento" e alerta os 

professores para o facto de o conhecimento especializado não ter 

que ser reproduzido aos alunos na mesma lógica com que foi 

produzido, isto é, numa base de compartimentação estanque, 

devendo antes procurar-se uma cultura integradora e com sentido. 

Deseja-se, portanto, com a concepção, planificação e 

desenvolvimento destes projectos curriculares, uma intervenção 

pedagógico-didáctica direccionada para um determinado contexto 

escolar e de turma, mais especificamente, capaz de facilitar, como 

objectivo último, a consecução de aprendizagens significativas e 

consistentes aos alunos reais. Como afirma Leite (2003:145), não é 

contudo, possível as escolas conceberem e desenvolverem Projectos 

Curriculares de Escola e de Turma de forma a adequar o currículo 

nacional às realidades locais se estes não traduzirem as intenções 

educativas da comunidade, os planos que as organizam, as opções 
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curriculares que seguem, os motivos que as justificam e os meios de 

as concretizar para depois serem avaliados, na acção, e reajustados 

se for caso disso. Desta forma, por ser uma tarefa que se pretende 

inovadora e de grande alcance, a responsabilidade que recai nos 

professores, naqueles que pretendem ser reconstrutores do currículo 

em vez de meros consumidores passivos, na perspectiva da 

construção de uma nova profissionalidade, é bastante grande e 

passível de intimidar uma parte da classe docente que não acredite 

plenamente neste novo percurso curricular. Mas ela é, também, 

fundamental para a reconstrução da escola de hoje e para que esta 

possa fazer face aos desafios que lhe têm vindo a ser colocados. 
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Capítulo.3- O exercício da profissão professor numa lógica 

de profissionalidade 

Neste capítulo, pretendemos focar o nosso olhar no papel desempenhado 
pelos professores na construção e implementação do currículo, nas 
dificuldades com que se deparam no seu quotidiano e no modo como a 
investigação-acção, a reflexividade, o trabalho cooperativo e a formação 
em contexto podem contribuir para superar as dificuldades que têm sido 
apontadas. Por outro lado, pretendemos, também, relacionar a percepção 
que os professores têm de avaliação com o conceito que se tem de 
educação e do papel da escola. Para percebermos melhor esta interligação, 
descrevemos os três grandes paradigmas em avaliação - Objectivista, 
Subjectivista e Crítica, a que se refere Rodrigues (1994), relacionando-os 
com os três principais modelos de concepção curricular, já referidos no 
capítulo 2. 

Finalmente, focamos os desafios, no campo da avaliação, que se 
colocam, aos professores, no âmbito da Reorganização Curricular, 
sobretudo da avaliação formativa e da avaliação formadora, na óptica de 
Nunziati,G.(1990). Em síntese, procuramos delinear caminhos para uma 
profissionalidade que se deseja venha substituir o modelo de professor 
consumidor de currículo. 
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3.1 . Papéis dos professores no currículo 

As mudanças ao nível curricular e organizativo que se pretende 

venham a produzir a inovação necessária à renovação e revitalização 

da escola exigem, também, uma mudança de atitude por parte do 

professor. Sendo a ponte principal e privilegiada para fazer uma 

ligação escola-aluno-meio, o papel do professor, numa escola que 

desejamos o mais próxima possível da população que serve, é cada 

vez mais complexo e ambíguo. Morgado, J. C. (2001:54-56) refere-

se à "encruzilhada" em que os professores se encontram sentindo-se 

cada vez mais ameaçados por "uma evolução atroz à qual não 

sabem, ou não podem, responder". Acrescenta ainda o autor que, 

apesar "do alargado consenso acerca da importância do papel que 

desempenham no sistema educativo e das crescentes exigências de 

mudança das suas práticas persiste ainda alguma apreensão e um 

significativo alheamento por parte de muitos professores". Morgado 

atribui essa relutância em relação às "inovações" à formação inicial, 

que continua a ser feita "numa perspectiva tyleriana 

consubstanciada pela triologia objectivos-actividades-avaliação, às 

práticas e à organização escolares, que socializam os professores de 

uma forma individualista dificultando o desenvolvimento profissional, 

a partilha e a procura de soluções, e, finalmente, à formação 

contínua por constrangimentos de vária ordem entre os quais a falta 

de resposta dos centros de formação e o siatema de progressão na 

carreira com a necessidade de obtenção de créditos em detrimento 

das reais necessidades de formação. 

A formação-base inicial dos professores, que pretensamente 

preparou para o exercício da profissão, já não é, de modo nenhum, 

suficiente para permitir encontrar respostas adequadas aos 

problemas com que diariamente estes se confrontam na escola. A 

formação contínua, tal como se mantém, também nem sempre tem 
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contribuído para ajudar a minorar os problemas que o exercício 

profissional coloca . 

Que meios, então, pode o professor de hoje procurar para o ajudar 

no seu percurso profissional? 

É evidente que, quer a formação inicial, quer a formação contínua 

são relevantes mas, por si só, e desligadas dos contextos 

profissionais, não são suficientes. Do nosso ponto de vista, terá de 

ser na escola, no seu local de trabalho, em conjunto com os seus 

pares, reflectindo, partilhando, analisando, avaliando, reformulando 

o seu trabalho diário, tendo em conta o contexto das situações 

envolventes, que o professor tem possibilidades de construir e 

reformular a sua profissionalidade. 

Por outro lado, esta exigência de contextualização curricular 

conduz a uma especificidade da acção educativa a nível local com 

muito maior visibilidade e importância. Hoje em dia, cada vez mais, 

a acção pedagógica concretiza-se tendo em conta uma diversidade 

de contextos, valores e de situações que, muito dificilmente, se 

podem controlar a priori, e muito menos se atendermos unicamente 

aos currículos definidos e moldados centralmente. Muito do que 

acontece na escola não é possível de ser previsto, daí que o 

professor tenha que utilizar uma pedagogia que aposte no 

aproveitamento educativo de todas as situações do quotidiano 

escolar, incluindo as imprevisíveis, reagindo ao "aqui" e "agora" 

através de estratégias de adaptação. 

Em síntese, o professor tem de, não só possuir os conhecimentos 

que o habilitam para a prática da sua profissão mas tem também de 

os compreender, de se apoderar deles, de tal modo que possa ser 

capaz de os desconstruir e de os transformar de modo a poder 

contextualizá-los e organizá-los de acordo com as características e 

aptidões dos alunos a quem se dirigem. Com estes argumentos, 

estamos a querer sustentar que o professor não pode ser apenas e 

só um consumidor/executor do currículo e de materiais pedagógicos; 
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ele tem de ser também, e principalmente, um produtor/inventor do 

currículo, de materiais e instrumentos pedagógicos, de ser capaz de 

inovar e de se adaptar constantemente, de acordo com as situações 

novas e únicas com que se defronta no seu dia a dia. O currículo 

"pronto a vestir" dirigido a um aluno "virtual" e a turmas 

homogéneas é completamente descabido na situação actual, face a 

uma população tão diversificada a nível cultural, social, económico, 

étnico e racial. Como afirmam, ainda, Stoer e Cortesão (1997:14): 

"... a capacidade de atravessar fronteiras que representa num formador 
a possibilidade de um posicionamento não etnocêntrico e a aquisição da 
possibilidade de olhar os grupos de formandos com um olhar não 
daltónico13 (Cortesão e Stoer, 1996) constitui o primeiro passo do 
desenvolvimento, por parte do professor, do que Archer (1990) chama a 
racionalidade transcultural (que) é crucial para o processo de tradução 
das culturas e para o aproveitamento da diferença dentro da escola e 
mais particularmente dentro da sala de aula." 

O professor que positivamente enfrenta a diversidade cultural deve 

ser capaz de ver as diferenças, de as tornar visíveis (quando elas 

aparentemente não o são) e incorporá-las no sistema de ensino-

aprendizagem, valorizando essa diversidade e entendendo-a como 

um valor acrescentado e não como uma barreira, tantas vezes 

intransponível à sua acção didáctica, isto é, deve ser capaz de 

rentabilizar os diversos saberes e culturas em presença. 

Em suma, os professores devem ter competências para trabalhar 

no campo do bilinguismo cultural, proporcionando aos alunos a 

capacidade de interpretarem a cultura hegemónica sem, contudo, 

perderem a sua própria cultura, ou seja, devem ter a capacidade de 

compreender e incorporar no currículo as diferenças existentes 

dentro da escola e da sala de aula. Em resumo, o professor deve 

conseguir ultrapassar o seu próprio etnocentrismo cultural e 

assumir-se "como promotor do ruído da multidimensionalidade" 

(Stoer, S.,1994:20) capaz de se sobrepor à homogeneidade na sala 

de aula. 

Cortesão e Stoer defendem que este daltonismo, que prejudica a percepção da diversidade cultural, 
é consequência de uma socialização etnocêntrica e uniformizante. 
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Contudo, e secundando ainda Stoer, S. (1994), quer o conceito de 

professor monocultural quer o que ele designa de inter/multicultural 

são construções e todos os professores, enquanto protagonistas do 

processo educativo, são, até certo ponto, um pouco de ambas. 

Sendo portadores da cultura hegemónica, são também postos 

perante a diferença e diariamente confrontados com ela. Mas, 

enquanto que o primeiro - o professor monocultural - se limita a vê-

la como algo que é necessário corrigir, o segundo - o professor 

inter/multicultural -interage com ela e reconhece-a como válida. É 

este posicionamento face à diferença que distingue os dois conceitos 

de professor, e é este último, a nosso ver, que é fundamental para 

uma escola que sabe identificar e valorizar as características 

individuais e sociais dos alunos - discriminar positivamente a 

diferença - para além das meras aquisições cognitivas. Dar a palavra 

aos alunos, saber escutá-los e valorizar as suas vivências e 

expectativas é uma competência profissional fundamental neste 

novo conceito de professor. 

Canário (2001a) afirma que a anterior relação harmoniosa que 

existia e que permitia a adequação entre os sistemas de formação e 

o sistema do mercado de trabalho e a suposta articulação entre a 

formação e o desempenho profissional, "de acordo com um modelo 

de adaptação funcional"(/c/em:27), estão postos em causa, a 

primeira, devido à imprevisibilidade e mobilidade do mercado de 

trabalho, a segunda, porque não é mais possível transpor para a 

sala de aula os conhecimentos adquiridos "à priori" na formação 

inicial, sem ter em conta os condicionalismos locais e situacionais de 

cada escola. Por outro lado, esta ideia de adaptabilidade funcional é 

contraditória com processos de trabalho e conhecimentos que 

mudam aceleradamente assumindo proporções que não é possível 

prever antecipadamente. 

Dito de outro modo, a perspectiva de formação,"encarada como 

um processo cumulativo e linear que mantém com o desempenho 
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profissional uma relação meramente adaptativa, instrumental e 

funcional" (idem:28), pode ser importante para a aquisição de 

qualificações mas não o é para a aquisição de competências 

profissionais que só podem ser produzidas em contexto a partir da 

experiência de trabalho. Como afirma, ainda, Canário (2001a:30), 
"a sabedoria não garante competência e (...) nenhum professor é 

definitivamente competente ou incompetente, independentemente dos 
tempos ou dos lugares. É, justamente, por considerar que as 
competências são da ordem do 'saber mobilizar (é possível armazenar 
informação mas não competências) que Guy Le Boterf (1994) lhes nega 
um carácter de universalidade, independentemente dos sujeitos e de 
contextos concretos." 

Não se nasce competente nem se é competente para sempre. A 

competência profissional adquire-se em contexto, actuando e 

reagindo perante as situações educativas, tantas vezes 

imprevisíveis, do quotidiano escolar. Aprender fazendo, interagindo 

com outros actores educativos e com os seus pares, reflectindo 

sobre as acções e sobre os processos de modo a poder corrigir 

rapidamente trajectórias que se revelem menos adequadas, poderão 

ser o esboçar de novos caminhos para uma nova profissionalidade 

docente. De facto, segundo ainda Le Boterf (1994), citado por 

Canário (2001a:30): 
"a competência não corresponde a um estado, nem a um saber que se 

possui, nem a um adquirido de formação. Apenas é compreensível, e 
susceptível de ser produzida, 'em acto, do que decorre o seu carácter 
finalizado, contextual e contingente. Esta maneira de ver contraria a ideia 
de que as competências são algo prévio ao exercício profissional. Elas 
aparecem, pelo contrário, como algo que é emergente de processos de 
mobilização e confronto de saberes, em contexto profissional." 

Por isso, o percurso profissional docente tem de incluir uma 

actividade profissional e uma actividade de formação, componentes 

indissociáveis e integradas desse percurso, de modo a caminharmos 

em direcção a uma cultura de interacção na análise e resolução de 

problemas, sobretudo os imprevisíveis, para os quais as respostas 

aprendidas na formação não serão suficientes. 
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3.2. A importância da formação na construção de uma 
profissionalidade 

As práticas profissionais dos docentes que se sustentavam quase 

unicamente nos sistemas de formação inicial são também, hoje, 

questionadas do mesmo modo que as concepções de modelos 

curriculares clássica e tecnicista, a que fizemos referência no ponto 

2.1. do capítulo anterior. Baseadas num currículo prescrito a nível 

central e numa suposta homogeneização dos alunos, estas práticas 

docentes são postas em causa em virtude, entre vários outros 

factores, da real heterogeneidade sentida nas salas da aula e que 

requer diversificação de estratégias e de metodologias não se 

coadunando, por isso, com um ensino essencialmente expositivo e 

de suporte a uma mera transmissão de conhecimentos. 

Será que ser professor é só transmitir conhecimentos? 

Como afirma Roldão (2001:5), a especificidade social da profissão 

docente decorre da função de ensinar e o reconhecimento dessa 

especificidade implica não só a clarificação do desempenho 

profissional do professor mas também a reconceptualização do que 

se entende por ensinar, ainda bastante conotado com o ensino 

transmissivo a que nos referimos anteriormente. Quando 

consideramos o acto de ensinar como "uma acção especializada de 

promover a aprendizagem, mobilizando o saber profissional 

adequado" (ibidem) atendendo às particularidades dos modos de 

aprendizagem de cada um, estamos a redimensionar a 

especificidade da função de ensinar descolando-a da ideia de expor 

conteúdos e atribuindo-lhe a "especificidade intrínseca da função", 

agora vista como um acto intencional de fazer alguém aprender de 

acordo com um contexto. 

A institucionalização da formação contínua, que foi uma 

reivindicação da classe docente consciente dos problemas que tinha 

de enfrentar na prática diária, e para os quais não tinha soluções, 
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nem sempre veio, no entanto, dar uma resposta adequada e eficaz a 

esses problemas. Os Centros de Formação das Associações de 

Escolas, únicas instituições de formação criadas explicitamente neste 

processo de formação contínua de professores em Portugal, parecia 

virem ao encontro dos anseios dos professores retomando alguma 

prática de formação "centrada na escola", vista como um modo de 

conceber a aquisição de competências profissionais bastante 

diferente daquele que está associado às modalidades tradicionais da 

formação. Segundo Canário (2001:58), enquanto estas últimas 

modalidades separam a formação (no tempo, no espaço e nos 

actores) da prática profissional, aquelas pressupõem que os 

professores aprendem a sua profissão na escola e que esta 

aprendizagem seja simultânea com um processo de socialização 

profissional. 

A pertinência daquilo que se convencionou chamar "formação 

centrada na escola" e que tem como fundamental a ideia de que os 

professores aprendam a sua profissão na escola num processo 

contínuo e incorporando diferentes formas de socialização 

profissional, conjugando vertentes formais e informais é, ainda em 

alguns casos, substituída ou preterida por processos e modalidades 

de formação tradicional. Assim, a dissociação entre a formação e a 

prática profissional que deveriam, depois, supostamente, articular-se 

através de uma adequação funcional entre a formação e o trabalho 

não é, muitas vezes, exequível como já foi referido anteriormente. 

As competências profissionais, de acordo com Canário (2001a:28), 

só se adquirem com o exercício profissional e são "emergentes do 

contexto em vez de imanentes ao indivíduo" apontando, portanto, 

para que a competência profissional se atinja e desenvolva quando 

se é capaz de mobilizar e pôr em prática eficazmente as respostas 

adequadas ao contexto. 

Apesar do balanço nem sempre positivo do modo como decorre 

muitas vezes a formação, secundamos, no entanto, Nóvoa, A. 
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(1991:18) quando diz que "a mudança educacional depende dos 

professores e da sua formação. Depende também da transformação 

das práticas pedagógicas na sala de aula". E quando continua esta 

ideia dizendo que "hoje em dia, nenhuma inovação pode passar ao 

lado de uma mudança ao nível das organizações escolares e do seu 

funcionamento. Por isso, falar de formação contínua de professores 

é falar de um investimento educativo dos projectos de escola". 

Com o que estamos a afirmar, estamos a sustentar que continua a 

ser necessário repensar a formação (inicial e contínua) e construir 

uma outra relação mais estreita e profícua entre estas e o contexto 

laboral que deve, inevitavelmente, passar pelas escolas, locais onde 

se pode produzir conhecimento sobre o seu próprio funcionamento, 

onde se devem criar novas dinâmicas colectivas de exercício do 

trabalho que implique e mobilize toda a equipa educativa. 

A este propósito voltamos a apoiar-nos em Roldão (2001:6) 

quando define o conceito de profissionalidade docente como uma 

capacidade de exercer uma acção específica, um saber específico, 

um poder de decisão próprio, uma capacidade de auto-reflexão e de 

regulação da acção profissional. Esta profissionalidade terá de ser a 

linha orientadora de toda a formação de modo a que os professores 

possam ser considerados profissionais de corpo inteiro e concebidos 

como "intelectuais transformadores"14 comprometidos com a 

mudança, delineando caminhos de mudança e não apenas criticando 

os problemas sociais e educativos contentando-se com o "estatuto 

de técnicos especializados na burocracia da escola" (Fernandes, 

M.,2001:1). 

Entendidos nesta nova perspectiva, os professores como 

"intelectuais transformadores", e continuando o pensamento de 

Fernandes, M. (2001), devem demonstrar possuir uma competência 

que lhes permita uma actuação muito mais abrangente na 

Expressão atribuída a Giroux citado por Fernandes, M. (2001:2) 
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concepção e desenvolvimento do currículo, isto é, que lhes permita 

definir finalidades e objectivos, seleccionar formas e meios para os 

concretizar, avaliar os processos e resultados obtidos, reformular 

tempos e espaços. Voltando a citar Giroux (1988:127), Fernandes, 

M. (2001:2) refere que "a separação entre concepção e 

implementação não só impede o exercício da actividade profissional 

com sentido transformador, como contribui para a proletarização da 

actividade docente". 

A mudança em educação assusta e é incómoda porque implica 

sempre uma ruptura com uma organização instituída, provoca 

desequilíbrios e constrangimentos. Contudo, ela é inevitável para 

corresponder às situações educativas que são cada vez mais 

complexas. Conforme Nóvoa, A (1991:17) afirma, 
"a formação contínua pode constituir um importante espaço de ruptura, 

estimulando o desenvolvimento profissional dos professores. Por isso, 
falar de formação contínua é falar de uma autonomia contextualizada da 
profissão docente. Importa valorizar paradigmas de formação que 
promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a 
responsabilidade de seu próprio desenvolvimento profissional e que 
participem como protagonistas na implementação das políticas 
educativas". 

Na perspectiva de uma nova abordagem de educação face à 

diversidade cultural que enunciámos anteriormente, é necessária 

uma formação contínua adequada que estimule os professores a 

apropriarem-se dos seus saberes, da sua experiência e, em 

conjunto, crie condições para que reflictam e actuem num contexto 

de autonomia que lhes permita uma ruptura com modelos 

educativos ultrapassados e encarar os novos desafios de uma escola 

de sucesso para todos, independentemente das origens sociais, 

económicas, culturais ou étnicas dos alunos. 

Neste desafio, os professores devem envolver-se na identificação 

das suas necessidades de formação, que deve ser tida como um 

processo permanente e do quotidiano e não como um processo 

pontual, alheio aos projectos profissionais, pessoais e de escola. 

Para que tal aconteça, é essencial que a formação contínua se 
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estruture em função da resolução de problemas e de projectos de 

acção e não apenas sobre conteúdos mais ou menos abstractos e 

académicos, qual "ementa" de onde alguns professores escolhem o 

que for mais rápido, mais fácil e der mais créditos. 

A formação profissional não pode deixar de se estruturar em torno 

dos saberes dos professores, na sua dimensão de autores/agentes, 

da sua experiência, numa perspectiva produtora de novos saberes e 

de novas competências. As novas práticas formativas, numa lógica 

inovadora, devem promover um diálogo constante entre a 

investigação e a formação, entre o profissional e o pessoal, entre a 

prática e a teoria no sentido de induzir a tão desejada mudança nas 

práticas lectivas e nos contextos educativos. 

Cabe, pois, à formação de professores um contributo muito 

importante para a mudança educacional e para a reformulação da 

profissão docente. Mas o espaço do professor, nessa formação, não 

pode ser o de um elemento isolado mas, pelo contrário, deve estar 

sempre inserido num grupo profissional e numa organização escolar. 

3.3.Reflexividade e investigação-acção no exercício de 
novos papéis profissionais 

Para concretizar esta política da diferença, isto é, para que uma 

mudança ocorra em relação às práticas profissionais dos docentes, 

em nosso entender, condição necessária para a tão almejada 

inovação na escola, autores como Gimeno S. e Perez G. (1996) 

propõem um trabalho baseado na investigação-acção: o professor 

não pode ser um simples técnico que aplica as estratégias e rotinas 

aprendidas na sua formação inicial (até porque, segundo Zeichner 

(1978), citado por Fernandes, M. (2001:5), os valores e crenças 

interiorizados durante o período de formação inicial tendem a ser 

esquecidos pelos professores quando confrontados com a realidade), 

mas deve transformar-se num investigador na aula, onde os 
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problemas aparecem e onde devem ser implementadas as 

estratégias de intervenção adequadas ao contexto e à situação real. 

Exige-se um processo em espiral de reflexão-acção em que cada 

momento de reflexão conduz a outro momento de experimentação 

na acção sobre a qual é necessário que se torne a reflectir: "O 

ensino não pode ser considerado como uma rotina mecânica de 

gestão ou engenharia. É mais claramente uma arte na qual as ideias 

são experimentadas na prática de maneira reflexiva e criativa" 

(Gimeno, S. e Perez G.,1996:375) 

Neste sentido, a investigação-acção, e até por pressupor a 

participação em grupo e ser um processo partilhado, é um caminho 

possível e adequado, uma vez que aponta para "...a transformação 

da realidade da escola e da aula mediante a compreensão prévia e a 

participação dos professores no planeamento, no desenvolvimento e 

na avaliação das estratégias de mudança" (idem:378). Também 

Morin, A. (1985)15, citado por Lopes, A. (2001:384) especifica as 

características básicas distintivas da investigação-acção como 

tratando-se de uma investigação na qual os actores da investigação 

e os actores sociais se encontram reciprocamente implicados. E 

Lopes, A. (2001:384) apoia este raciocínio para afirmar que "a 

investigação é concebida para equipar com uma prática mais lúcida, 

e portanto menos espontânea, os actores da investigação, eles 

próprios autores: ela inspira-se numa necessidade de passar da 

teoria à prática e age explicitamente sobre os actores, as suas 

acções, transacções e interacções". É, de certo modo, a posição que 

sustenta Stenhouse (1987)16, citado por Leite, C. e Terrasêca, M. 

(2001:60) quando propõe que os professores se envolvam na 

investigação, dizendo que "do ponto de vista do investigador 

15 Citado por Lopes, A. (2001:384) 

16 Stenhouse, L, Research as a basis for teaching, Heinemann Educational Books, traduzido em 
castelhano com o título La investigation como base de la Ensehanza, Madrid, Ed. Morata, 1987, citado 
por Leite, C. e Terrasêca, M. (2001) Ser professor num contexto de reforma. Porto: Editora. ASA, p.60. 
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experimentalista, as aulas constituem laboratórios ideais para a 

comprovação da teoria educativa. Do ponto de vista de um 

investigador que opta por uma observação naturalista, o professor é 

um potencial observador participante nas aulas e nas escolas." 

A assunção de uma postura de investigação-acção é ainda 

considerada por Stoer e Cortesão (1997:8), já anteriormente 

referenciados no ponto 3.1 deste capítulo, como "o primeiro passo 

na formação de professores para a diversidade para que estes 

adquiram a capacidade de 'atravessar fronteiras'". Ainda segundo 

estes autores, esta metodologia da investigação-acção capacita o 

professor com dois tipos de conhecimento que lhe permitem ser, por 

um lado, o professor investigador que recolhe e processa a 

informação respeitante ao contexto escolar específico e, por outro 

lado, o professor educador que, perante esses dados recolhidos, 

desenvolve dispositivos pedagógicos adequados. 

Em síntese, em oposição à ideia do professor como funcionário ou 

como simples técnico de educação que se limita a cumprir um 

horário e a consumir um currículo que lhe é imposto, também nós 

apoiamos a ideia de um professor que desenvolva práticas de 

investigação características de um profissional reflexivo, isto é, de 

um professor que se assuma como protagonista no processo 

educativo. Nesta concepção de professor, dar valor à experiência 

significa não uma mera repetição de rotinas mas sim aprender com 

a experiência, reflectir sobre os modos de actuar, avaliar processos 

e resultados, isto é, criticar e pôr em causa essa experiência, tendo 

sempre em vista o contexto em que ocorrem as situações concretas. 

Transpondo estas ideias para a formação, pode inferir-se que ela 

não se constrói por acumulação, sobrepondo cursos e conhecimentos 

desligados da prática quotidiana e descontextualizados. É 

necessário, pelo contrário, um trabalho de reflexibilidade crítica 

sobre as práticas que permita compreender o "como" e o "porquê" 

das situações educativas, de carácter sempre tão imprevisível, de 
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modo a poder intervir sobre elas com um conhecimento o mais 

próximo possível das realidades sociais e culturais em que se actua. 

Por isso, secundamos Canário, R. (2001a:34) quando diz que 

"aprender com a experiência não pode ser sinónimo de imitação, 

mas sim de uma acção em que o prático se torna um investigador 

no contexto da prática, como defende Schon (1996)." 

É no quadro destas ideias que nos envolvemos, como mostra este 

trabalho, numa pesquisa de situações relacionadas com o contexto 

onde exercemos a nossa actividade profissional. De facto, é neste 

sentido que pretendemos ver caminhar o trabalho dos professores 

na escola. Os problemas sentidos no dia-a-dia devem ser 

enfrentados em conjunto (não só por professores mas também por 

alunos, pais e encarregados de educação e outros técnicos), isto é, 

devem ser diagnosticados e interpretados com atenção, evitando-se 

as respostas rápidas e pouco reflectidas e que pretendem "resolver" 

o problema no imediato sem cuidar das suas causas mais profundas. 

São equipas diversificadas, de saberes diferentes, ao debruçarem-se 

em conjunto sobre assuntos que de algum modo lhes dizem respeito 

e partilhando o mesmo interesse em resolver problemas, que têm 

maior probabilidade de encontrar os caminhos mais adequados para 

uma possível resolução dos problemas. Por isso, e neste quadro de 

ideias,retomamos aqui a ideia da "escola inteligente", anteriormente 

defendida, por considerarmos que 
"é neste sentido que as escolas tenderão a transformar-se em organizações que 

'aprendem' no quadro das quais os colectivos de professores emergem como 
comunidades de aprendizagem. Esta perspectiva supõe a possibilidade de romper 
com visões naturalizadas do funcionamento das escolas, a partir de uma 
capacidade de cada professor para pensar à escala do estabelecimento de ensino, 
superando as práticas insulares (restritas à sala de aula) que continuam a 
dominar a cultura profissional dos professores"(Canário, R.,2001a:29). 

3.4. A avaliação enquanto dispositivo de formação 

As concepções de professor reflexivo e de professor investigador a 

que atrás nos referimos implicam, como é evidente, atitudes e 
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práticas de avaliação. Trata-se, no entanto, de uma avaliação que 

não se restringe aos alunos e à sua aprendizagem mas que se 

amplia aos professores, às suas práticas e a outras dimensões da 

organização e desenvolvimento curricular. É o que sustenta Leite, C. 

(1999:4) quando afirma que "há que conceber e praticar a avaliação 

na dimensão curricular, ou seja, alargá-la à avaliação do Projecto 

Educativo de Escola, à avaliação da organização dos tempos 

curriculares e dos saberes seleccionados, ao projecto curricular 

adoptado, aos materiais produzidos e até à avaliação realizada". 

Exige, também, que não seja um processo apenas externo mas, 

antes, um processo promotor de envolvimentos colectivos. 

Por outro lado, uma concepção de avaliação que assegure efeitos 

educativos como os que temos vindo a defender neste trabalho, isto 

é, que não se limita a avaliar a transmissão e a aquisição de 

conhecimentos e que se constitui como um dispositivo gerador de 

aprendizagens e de uma formação global, exige procedimentos que 

não se esgotam na aplicação de "testes" dirigidos à dimensão 

cognitiva e das informações acumuladas. 

Pelo que até aqui afirmámos, infere-se que a percepção que se 

tem de avaliação está directamente relacionada com o conceito que 

se tem de educação e do papel que se atribui à escola e ao currículo. 

É para evidenciar esta relação que caracterizamos três paradigmas 

de avaliação que, consequentemente, originam diferentes 

orientações dos processos de ensinar e de-fazer aprender 

3.5.Três grandes paradigmas em avaliação 

Como afirmámos, a avaliação está intimamente relacionada com 

as opções metodológicas, éticas e políticas que se tomam. "Qualquer 

prática social, e nomeadamente a avaliação, não pode conceber-se e 

realizar-se no vazio, apenas por referência a um conjunto de ideais 

tomado em si próprio, mas também por referência àquele existente 
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e realizado no e pelo contexto social institucional real em que vai ter 

lugar" (Rodrigues, P.,1994:95). Deste modo, tem de haver coerência 

entre as dimensões de avaliação e as práticas que com ela se devem 

articular em termos funcionais, tendo em conta o contexto 

institucional, organizacional e sócio-político em que têm lugar. Pedro 

Rodrigues sistematiza três grandes paradigmas de avaliação, que 

passaremos a caracterizar. 

Um dos paradigmas, denominado Objectivista, identifica a 

realidade social com a realidade física e como tal é estável, 

hierarquizada e assente em valores que são tidos como 

universalmente aceites e não questionáveis, constituída por 

fenómenos que se repetem e que são independentes da vontade dos 

sujeitos, em cuja construção não são, pois, tidos em conta nem os 

interesses, nem as representações dos actores que a constituem. 

Neste paradigma, os comportamentos e os fenómenos sociais são 

explicados através da investigação experimental, em que os sujeitos 

são tomados como objectos do conhecimento. 

Um ser social, elemento de uma realidade social com as 

características anteriormente referidas, é tido, apenas, como objecto 

de influências externas, que explicam o seu comportamento e, 

portanto, só passível de ser investigado, controlado e educado a 

partir do exterior. A produção e a aquisição de conhecimento é 

extrospectiva e a pedagogia utilizada é a de transmissão desse 

conhecimento. Nesta perspectiva, a avaliação terá de ser um 

processo de controle externo, e, por isso, autoritário e 

hierarquicamente imposto não admitindo ser questionada, nem 

precisando de ser fundamentada ou justificada. 

Uma avaliação deste tipo pretende, essencialmente, não só 

verificar as consequências das políticas educativas, de programas, 

de projectos mas também controlar "a sua fiel implantação, 

utilização e realização" (idem:96). Este controle far-se-ia medindo o 

nível de desempenho demonstrado pelos alunos, duma forma 
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imposta, cujo objectivo não visa alterar significativamente os 

processos de ensino-aprendizagem. 

O paradigma Subjectivista contrariamente ao anterior, contempla 

as situações sociais que são tidas como complexas e construídas 

pelos sujeitos tendo por base os seus valores e interesses e que não 

são já tomados como universalmente aceites, mas sim, como algo 

subjectivo e questionável. Estas situações só são compreensíveis a 

partir das intenções e das interpretações que delas fazem os 

sujeitos. Daí que o conhecimento e o significado das situações seja 

subjectivo, tendo o observador que assumir uma posição interna e 

participar na investigação e na situação em estudo para a 

compreender. 

A prática é validada pela teoria, as decisões são tomadas pelos 

próprios actores depois de reflectirem sobre cada situação concreta, 

onde os fins a atingir são objecto de negociação e de consenso. 

Nesta perspectiva, o aluno, sujeito na formação e na avaliação, é o 

centro de interesse da escola que focaliza todos os seus esforços no 

seu desenvolvimento. 

Sendo o aluno o referencial da avaliação, é também a ele que cabe 

participar em todo o processo avaliativo utilizando os resultados 

desse processo numa atitude de auto-regulação e auto-controle. 

Contudo, o autor chama a atenção para a necessidade de não perder 

de vista a organização social em que se insere, contextualizar social 

e politicamente esta negociação dos diferentes pontos de vista, 

valores e interesses individuais e de grupo de modo a não corrermos 

o risco de "reproduzir as desigualdades de partida (...) defendendo-

se um relativismo que não desafia nem questiona as condições 

institucionais e sociais, nem as relações de poder existentes, e 

assume-se uma posição finalmente tão conservadora e 

manipuladora como aquela correspondente à perspectiva 

objectivista" (/Gtem:99). 
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Na abordagem Crítica, considera-se que os indivíduos, ao estarem 

inseridos numa determinada sociedade, são objecto de influências e 

determinações externas mas são igualmente sujeitos das situações 

sociais. Assim, o conhecimento não é somente subjectivo mas 

histórica, política e socialmente enformado. Citando Le Boterf 

(1980), Rodrigues (1994) considera que é necessário romper com as 

representações, crenças e preconceitos da experiência e da posição 

social de cada indivíduo que podem constituir uma barreira ao 

conhecimento. 

Por outro lado, considera-se necessária uma análise dos 

interesses, dos valores, dos comportamentos e das representações 

que os indivíduos têm, mas que não controlam, e cujo resultado será 

a tomada de consciência acerca dos factores sociais limitativos e da 

melhor maneira do os ultrapassar. Acede-se ao conhecimento 

científico através da análise e da crítica do conhecimento subjectivo, 

em que investigador e investigado se distanciam das sua próprias 

posições para, reflectindo sobre elas, poderem reorganizar as suas 

próprias representações. 

A esta perspectiva dialéctica da realidade social e da investigação 

corresponde uma pedagogia reflexiva e crítica. Assim, o referencial 

de avaliação não é interno nem externo, mas antes, o resultado de 

uma relação entre ambas, que se constrói à medida que o processo 

de avaliação se desenvolve numa "avaliação em acto infindável" 

(Rodrigues, P.,1994:102), como refere o autor citando Ardoino e 

Berger (1989). 

Se tentássemos relacionar estes três paradigmas de avaliação com 

os três principais modelos de concepção curricular a que nos 

referimos no capítulo 2, diríamos que, quer a perspectiva clássica 

quer a tecnicista de desenvolvimento curricular se podem enquadrar 

no paradigma objectivista de avaliação, na medida em que, neste 

paradigma, a sociedade é tida como estável, hierarquizada e assente 

em valores tidos como universalmente aceites. À escola cabe, 
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essencialmente, a transmissão e preservação desses valores e 

conhecimento tidos como absolutos e inquestionáveis, em que o 

currículo é fechado e imposto pela hierarquia reflectindo a posição 

sócio-cultural e política hegemónica. Nem ao professor nem ao aluno 

compete questionar ou pôr em causa o que se ensina. Pretende-se, 

unicamente, que o aluno seja capaz de reproduzir o mais fielmente 

possível o que o professor lhe transmite. 

Este paradigma objectivista reflecte um currículo igual para todos 

e, consequentemente, uma avaliação, cujo referencial é imposto 

pelo poder central, com a finalidade de verificar os efeitos das 

políticas, programas, projectos e medir e controlar a quantidade da 

informação adquirida pelos alunos e o seu nível de reprodução. É 

reconhecido que a avaliação tem sido utilizada frequentemente, ao 

longo do tempo, para controlar o processo de ensino-aprendizagem 

de uma forma compartimentada mas sucessiva, de modo a evitar o 

erro. Por outro lado, esta forma de avaliação adequa-se à visão 

também "fatiada" do currículo em detrimento de uma visão global do 

conhecimento. "É o paradigma positivista que pretende o domínio do 

mundo para o pôr ao serviço dos interesses do homem, dando à 

razão um uso apenas instrumental" (Fernandes, M.,1998:11) e que 

tem por finalidade a predição e o controle, resultando em respostas 

meramente técnicas que, em nosso entender, não resolvem os 

problemas sociais actuais. 

Estabelecendo relações com o que afirmámos no capítulo 2, 

podemos dizer que os paradigmas subjectivista e crítico de avaliação 

relacionam-se com o modelo sócio-crítico de desenvolvimento 

curricular, embora com algumas diferenças. Ambos têm uma visão 

democrática das situações educativas e apontam para uma 

contextualização curricular, isto é, uma intervenção dos professores 

na gestão e desenvolvimento curriculares, onde os fins não estão 

determinados à partida. Nesta perspectiva, Leite, C. (1999:3) afirma 

que "...a avaliação focaliza-se na análise do currículo, na sua 

87 



globalidade, nos significados das diferentes opções e nos efeitos que 

ocorrem nos processos do seu desenvolvimento." 

Ao contrário do modelo positivista em que tudo está previamente 

definido - objectivos, meios e instrumentos de avaliação - nestes 

modelos, a avaliação deve reflectir as situações do contexto escolar, 

de uma escola aberta à comunidade e não estar, apenas e só, 

focalizada nas aprendizagens de conteúdos dos programas de cada 

disciplina. A avaliação tem como referencial o aluno, embora no 

paradigma crítico se enfatize esse referencial como sendo uma 

construção que se vai elaborando à medida que se desenvolve o 

próprio processo de avaliação, recorrendo a um procedimento 

interpretativo de investigação-acção, enquanto que no paradigma 

subjectivista a avaliação é eminentemente auto-reguladora e de 

auto-controle, procurando tornar compreensível o significado que 

determinada acção tem para os sujeitos num determinado contexto. 

Deste modo, ambos reconhecem a educação enquanto acto social e 

consideram o aluno na sua dimensão global permitindo estimular o 

questionamento em relação ao mundo que nos rodeia, embora 

estruturem diferentes procedimentos para a sua concretização. 

3.6.Desafios da avaliação na Reorganização Curricular 

A avaliação dos alunos é, na nossa perspectiva mas também, 

pensamos, na de muitos outros professores, um exercício bastante 

angustiante. Por muito que se queira aferir critérios de avaliação, ela 

é sempre muito subjectiva e, por isso, variável. Todos sabemos que 

o mesmo objecto avaliado por pessoas diferentes ou em momentos 

diferentes, mesmo segundo os mesmos critérios, terá resultados 

distintos. Mas, dado que a avaliação dos alunos é parte integrante 

do currículo deve ser feita tendo em conta todos os benefícios que 

dela possam decorrer para o processo educativo dos nossos alunos. 
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Nunziati (1990:1) escreve que " a reforma do sistema educativo 

ou se há-de fazer pela avaliação, ou não terá lugar" e, neste sentido, 

aponta a avaliação formadora como o caminho a seguir. A autora, 

fazendo a distinção entre esta e a avaliação formativa, afirma dever 

caminhar-se no sentido formador. 

Para Nunziati (1990:1), a avaliação formativa propõe-se "avaliar 

os instrumentos de medida para melhor avaliar a mestria dos 

objectivos cuidadosamente definidos" mas também constitui um 

meio de colher informações sobre o processo de ensino-

aprendizagem de modo a adaptá-lo ao ritmo de aprendizagem dos 

alunos. É, portanto, uma avaliação reguladora que incide no 

processo e que pretende também reforçar os êxitos e remediar os 

erros, mas sob a responsabilidade do professor, não possuindo, por 

isso, ainda um sentido amplo de auto-avaliação, na perspectiva do 

aluno. 

Por outro lado, ainda segundo Nunziati (1990:5), a avaliação 

formadora tem por objectivo levar os alunos a apropriarem-se dos 

critérios de avaliação, a gerirem autonomamente os seus erros bem 

como os instrumentos de planificação da acção. "O problema da 

aprendizagem e, de uma forma mais alargada, o da formação, é 

posto em termos da lógica do aprendente e de acesso à autonomia, 

e já não em termos da lógica do especialista e de condução 

pedagógica"(/"b/'c/e/T7).Também nas palavras de Abrecht, R. 

(1994:49), citado por Leite e Fernandes (2002:65), a avaliação 

formadora tem "como propósito centralizar a perspectiva na 

'regulação assegurada pelo aluno', distinguindo-se da avaliação 

formativa, cuja regulação diz respeito, sobretudo, às estratégias 

pedagógicas do professor". 

Esta perspectiva formadora de avaliação implica uma nova 

abordagem do acto pedagógico. As aulas devem ser perspectivadas 

de modo a serem os alunos, realmente, os protagonistas da acção 

ao apropriarem-se dos conteúdos das disciplinas, das tarefas e dos 
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critérios de avaliação, ao corrigirem os seus próprios erros 

recorrendo sistematicamente à auto-avaliação. 

Ao realizar este tipo de auto-avaliação, que deve ser espontânea e 

acompanhar qualquer acção desde o seu início até à fase final, o 

aluno aprende a ter um olhar crítico sobre o seu trabalho e o dos 

seus colegas, a compará-lo com o que se pretendia, a corrigi-lo, 

identificando os erros cometidos. Estas capacidades de auto-controle 

e auto-regulação, uma vez adquiridas, levam o aluno a "orientar-se 

na tarefa e/ou nos instrumentos de trabalho, a determinar as suas 

prioridades, gerir os seus resultados, emitir as suas hipóteses sobre 

os seus próprios erros, construir o seu questionamento 

próprio"(Nunziati, G., 1990:13). Também para Leite e Fernandes 

(2002:65) a avaliação formadora pressupõe "a implicação 

consciente, sistemática e reflectida do aluno na planificação, 

organização e avaliação das suas próprias aprendizagens". 

No entender destas autoras, cujas ideias partilhamos, a avaliação 

formadora não é incompatível com a avaliação formativa, sendo 

antes uma outra perspectiva mais abrangente que alarga o conceito 

de avaliação acrescentando a prioridade da representação correcta 

dos fins, da planificação das acções, da apropriação dos critérios e 

da auto-gestão dos erros, por parte dos alunos. Ao professor cabe a 

tarefa de criar as condições para que o aluno funcione 

autonomamente, isto é, seja capaz de "racionalizar os modos de 

utilização das aprendizagens, a apropriar-se dos procedimentos, em 

face das tarefas e dos instrumentos de avaliação"(/c/e/77:13). 

Sendo a avaliação um meio eficaz de obter, analisar e reflectir a 

informação, ela será fundamental para que todos intervenientes no 

processo de ensino-aprendizagem possam tomar decisões, 

validando ou reformulando as metodologias seguidas, os materiais 

pedagógicos utilizados, os processos de aprendizagem dos alunos e, 

de um modo geral, o modo de compreender o funcionamento 

escolar. A escola tem, por tudo isto, de desenvolver uma nova 
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cultura da avaliação que lhe irá permitir desempenhar a sua função 

de um modo mais flexível e integrador e, por conseguinte, tornando-

a mais contextualizada e adaptada à realidade específica em que se 

insere. 

Pacheco, J. A. (2001:113) afirma, a este propósito, que "numa 

avaliação curricular, a escola avalia-se como uma instituição e, 

portanto, ao nível das instalações e recursos, da organização e da 

administração, dos regulamentos, dos planos de formação, do 

ambiente escolar, da participação dos alunos e dos encarregados de 

educação e das relações da escola com a comunidade e território 

educativo" para o que é necessário construir critérios de avaliação 

adequados ao contexto escolar que se pretende avaliar. Contudo, 

este autor, acrescenta que a qualidade da escola não depende, 

unicamente, da sua eficácia e eficiência, mas do modo como 

conseguir implementar processos de inovar e reflectir sobre os seus 

percursos. 

A nossa experiência permite-nos concordar que o acto de avaliar 

tem sido um acto predominantemente e muitas vezes solitário, 

exclusivamente da competência do professor. Por outro lado, quando 

se fala em avaliação, quase que de imediato se pensa em avaliação 

sumativa e quantificada e em testes escritos de avaliação. No 

entanto, as novas políticas de autonomia curricular, ao apontarem 

para uma escola como um espaço identitário construído com base 

em projectos, exigem também uma mudança destes conceitos de 

avaliação. Neste sentido, o trabalho em equipa na definição de 

prioridades, estratégias, actividades e critérios de avaliação tem de 

ser cada vez mais uma realidade não só no que se refere ao trabalho 

dos professores mas, também, destes com os alunos. Assim, é a 

partir do trabalho do dia-a-dia na sala de aula e no espaço escolar 

que o professor recolhe a informação acerca dos seus alunos 

baseado em critérios previamente definidos e com estes negociados 

para que os entendam e deles se apropriem de modo a conhecerem, 

91 



no caminho a percorrer, as competências que eles deverão adquirir. 

A este propósito, Pacheco, J. A. (2001:60) afirma que "no percurso 

da avaliação dos alunos, os critérios são referenciais comuns que 

exigem a partilha de ideias e práticas sobre a prossecução de 

objectivos de aprendizagem e o domínio de competências pelos 

alunos. No entanto é imperioso que tanto alunos como encarregados 

de educação conheçam o caminho a percorrer, isto é, que os 

critérios sejam definidos e negociados". 

Em síntese, parece-nos evidente que a avaliação formativa é 

fundamental como meio regulador do processo de ensino-

aprendizagem, mas parece-nos também que deveria evoluir para 

uma avaliação de tipo formadora de modo a permitir que os alunos 

se apropriem das intenções educativas e, consequentemente, da 

acção, pressupondo-se, assim, conforme afirma Leite, C. (1993:21) 

"uma redistribuição do poder do avaliador que, a par de outros 

actores educativos implicados na formação, se mune de múltiplos 

dados que ajudem a interpretar situações e desvendar os seus 

significados". 

Contudo há que ter em conta todos os condicionalismos a que este 

tipo de avaliação está sujeita. A este respeito, Perrenoud, P. 

(1992:163) considera que "trabalhar no sentido de uma avaliação 

formativa significa renunciar a fazer da selecção a aposta 

permanente da relação pedagógica, significa deixar de manter os 

alunos sob a ameaça da repetição ou da relegação para outras vias 

de ensino menos exigentes". Mas, todos sabemos (professores, 

alunos e encarregados de educação) que a selecção existe, que os 

professores têm de tomar decisões avaliativas sobre quem é melhor 

ou pior, sobre quem "passa" e quem "não passa". Esta realidade não 

pode ser menosprezada nem subestimada. De qualquer modo, a 

avaliação sumativa tem, a nosso ver, de ser devidamente 

enquadrada pela avaliação formativa contínua e, sempre que 

possível, avançar no sentido de alcançar um patamar mais 
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abrangente, o da avaliação formadora, que, no caso do ensino 

básico, nos parece mais prometedora em termos do 

desenvolvimento das competências desejadas para os nossos 

alunos. 

É talvez por isso que os normativos da Reorganização Curricular do 
Ensino Básico, nomeadamente o despacho normativo 30/2001 que 
regula a avaliação das aprendizagens dos alunos, define a avaliação 
formativa.como o tipo de avaliação predominante a realizar no 
ensino básico. Afirma-se, no artigo 16° do referido despacho, que "a 
avaliação formativa é a primeira modalidade de avaliação do ensino 
básico, assume carácter contínuo e sistemático e visa a regulação do 
ensino e da aprendizagem". 
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Capítulo.4. Para a definição do quadro metodológico, numa 

investigação qualitativa. 

Neste capítulo, apresentamos os motivos que conduziram esta 
dissertação a um estudo de caso e a metodologia daí decorrente e que 
permite, como refere Stake (1998), uma descrição e uma análise profunda 
e globalizante de um caso particular e singular, que abarque toda a 
complexidade desse caso para conhecer e compreender o "como" e o 
"porquê" do fenómeno em análise. Apresentamos, também, os 
procedimentos de recolha de dados bem como a construção de 
instrumentos para essa recolha e que, obviamente, devem ser capazes de 
produzir as informações adequadas e necessárias à análise das situações e 
à eventual confirmação ou infirmação das representações que nós próprias 
fazemos dessas situações. 

O método usado para a análise da informação recolhida foi, 
essencialmente, a análise de conteúdo, entendida como um conjunto de 
técnicas de análise das comunicações que visa obter, por procedimentos 
sistemáticos e objectivos de descrição de conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. 
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4 .1 . A investigação em "estudo de caso" 

As perguntas de partida para esta investigação sobre a 

implementação e o desenvolvimento do processo de Reorganização 

Curricular do Ensino Básico numa EB 2,3.e que apresentámos nas 

notas introdutórias desta dissertação, conduziram-nos à opção por 

uma metodologia de estudo de caso, ou seja, uma metodologia de 

investigação qualitativa que dedica especial atenção à compreensão 

dos comportamentos humanos a partir da perspectiva dos sujeitos. 

Por isso, é do contacto aprofundado e privilegiado com os indivíduos 

que surgirá a maioria dos dados que serão utilizados na 

investigação. 

O recurso a esta metodologia permite, como refere Stake (1998), 

uma descrição e uma análise profunda e globalizante de um caso 

particular e abarcar a complexidade desse caso o que permitirá 

conhecer e compreender o "como" e o "porquê" do fenómeno em 

análise. O objectivo primordial do estudo de caso não é, pois, a 

generalização, isto é, a sua aplicação a outras situações mas, 

essencialmente, compreender melhor o fenómeno em estudo. Nesta 

perspectiva, o investigador ao escolher e centrar o seu estudo num 

determinado aspecto particular - o objecto do seu estudo - está a 

criar um acto artificial porque implica a sua desintegração de um 

todo, de uma organização - neste caso, a escola - onde ele está 

integrado. Bogdan e Biklen (1994) alertam para este facto e para a 

necessidade que o investigador qualitativo tem de não perder de 

vista a relação dessa parte com o todo. 

Apesar de, nos estudos de caso, o objecto de estudo escolhido ser 

considerado, por si só, uma unidade, a necessidade que o 

investigador tem em delimitar a matéria de estudo, conduz a uma 

fractura que pode provocar alguma distorção da realidade. No nosso 

caso, tentaremos não nos distanciarmos do todo que é a escola e do 

contexto onde decorre esta investigação, mas, simultaneamente, 
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tentaremos estudar, aprofundar e compreender o aspecto particular 

e tão determinante na vida escolar, sobre o qual nos debruçaremos 

e que se relaciona com a gestão do currículo ao nível da escola. 

4.2. Procedimentos de recolha de dados 

Como já dissemos anteriormente, o campo de análise do nosso 

estudo é uma E.B. 2,3, a população-alvo são os professores e alunos 

da mesma escola e o objecto de estudo são os processos de gestão 

curricular. 

A recolha de informação decorreu entre os meses de Outubro de 

2002 e Março de 2004 e utilizaram-se três grande grupos de 

técnicas de recolha de dados comuns nas ciências sociais, e que, de 

acordo com De Bruyne e ai (1975: 200-208), citados por Lessard, 

M.; Goyette, H. G. e Boutin, G. (1990:143), são: inquéritos, que em 

alguns casos tomaram a forma de entrevista (na forma oral) e 

noutros de questionários (na forma escrita); a observação, que 

assumiu a forma directa sistemática mas também a forma 

participante.. 

Entre as técnicas de recolha de dados, a entrevista permite obter a 

informação com "praticamente qualquer tipo de informante e sobre 

os mais variados tópicos", segundo Ludke, M e André, M. (1986:34), 

de uma maneira directa e imediata. Poderíamos apresentar outras 

tipologias classificativas de entrevistas mas limitar-nos-emos ao tipo 

de entrevista que considerámos mais apropriado para a nossa 

investigação, e que foi determinado pela situação de integração do 

entrevistador no contexto a estudar. No nosso caso, utilizámos a 

entrevista aberta que " se desenrola a partir de um esquema básico, 

porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador 

faça as necessárias adaptações" (idem: 34) pretendendo-se, com 

base nessas perguntas, dialogar com o entrevistado acerca do 

assunto pretendido deixando o entrevistado falar abertamente das 
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suas experiências e representações do modo que entender. Nesta 

perspectiva, Leite (2002b:255), apoiada no conceito de "diálogo-

dialógico" de M. Zemmour (1996), isto é, do entendimento do que é 

dito e da pessoa que o diz como sujeito actuante dessa enunciação, 

afirma que a conversa interactiva é um espaço "potenciador de 

novos sentidos que emergem na inter-relação". 

A observação participante, segundo Leite (2002b:276), que cita 

Perez Serrano (1994:23-25), é um tipo de observação em que "o 

observador participa na vida do grupo ou organização que estuda, 

entrando na conversa com os seus membros e estabelecendo um 

estreito contacto com eles por forma a que a sua presença não 

perturbe ou interfira de modo algum com o curso natural dos 

acontecimentos". Também, de acordo com Lessard, M.; Goyette, H. 

G. e Boutin, G. (1990:155), sendo o investigador, neste tipo de 

observação participante, o instrumento principal da observação, 

"pode compreender o mundo social do interior pois partilha a 

condição humana dos indivíduos que observa (...) pode aceder às 

perspectivas de outros seres humanos, ao viver as "mesmas' 

situações e os "mesmos'problemas que eles". No nosso caso, 

assumimos este papel de observadora participante pois integramos, 

desde há sete anos, o corpo docente da escola em que recorremos à 

observação para esta investigação. No entanto, nas observações dos 

conselhos de turma em que estivemos presentes, no papel de 

investigadora, optámos por não interferir no desenrolar das 

situações, limitando-nos a registar o mais fielmente possível e de 

modo sistemático, o discurso e as atitudes dos intervenientes. 

O questionário, também por nós utilizado, é outra técnica de 

recolha de dados que, de acordo com Cervo e Bervian (1983:159), 

"é a forma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir com 

melhor exatidão o que se deseja (...) e possui a vantagem de os 

respondentes sentirem-se mais confiantes, dado o anonimato" o que 

pode não acontecer no caso da entrevista. As perguntas dos 
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questionários devem estar estruturadas de forma a não 

representarem qualquer dificuldade de resposta, sobretudo no caso 

de terem de ser respondidas na ausência do investigador. As 

perguntas podem ser abertas, quando se destinam a obter uma 

resposta livre com um tipo de informação mais variada e rica, e 

fechadas se se pretendem respostas mais concretas. Os 

questionários por nós utilizados foram constituídos pelos dois tipos 

de perguntas e recorremos a eles, também, por nos permitirem 

atingir um mais elevado e variado número de respondentes. 

Yin (1994) apresenta como um dos três princípios fundamentais 

para a recolha de informação, a utilização de vários métodos ao 

longo da mesma investigação. Refere ainda que o investigador 

poderá recorrer a uma possível triangulação da informação obtida 

tornando, deste modo, qualquer conclusão ou inferência feita mais 

convincente e mais correcta, apesar deste processo tornar a recolha 

mais extensa e pressupor que o investigador seja conhecedor de 

uma maior variedade de técnicas de recolha de dados. 

No nosso caso, para cumprir o requisito da triangulação da 

informação, procedemos à análise de textos de autores 

reconhecidos, no âmbito da Educação, concretamente sobre a 

gestão flexível do currículo, que apresentam as suas perspectivas 

sobre as razões da necessidade da sua aplicação, sobre a sua 

estrutura e organização bem como sobre as possibilidades de 

implementação desta nova realidade curricular. Analisámos, depois, 

o texto que veicula o PCE da escola escolhida para este estudo para 

verificarmos o modo como esta se enquadrava na perspectiva dos 

autores atrás referidos. Recorremos, então, à observação de vários 

conselhos de turma como forma de verificar o modo como estes se 

ocupavam da concepção e implementação dos PCT, como meio de 

concretização do desenvolvimento do PCE. 

Realizámos estas observações através da técnica de observação 

associada ao sistema descritivo de registo sistemático de dados que, 
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segundo Evertson e Green (1986:177), citados por Lessard, M.; 

Goyette, H. G. e Boutin, G. (1990:153), fornece uma descrição 

pormenorizada dos fenómenos estudados e comparando-os entre si, 

permite construir novas variáveis. Este sistema admite a existência 

de categorias pré-determinadas mas permite, também, a formulação 

de novas categorias. Paralelamente, utilizámos, também, a 

observação como meio de recolha de dados, em conversas 

informais, isto é, nós próprias, enquanto investigadora, procedemos 

directamente à recolha da informação, pois, trata-se de um 

ambiente com o qual convivemos no dia-a-dia profissional. 

Finalmente, realizámos entrevistas a dois directores de turma com 

participações e vivências diferenciadas no âmbito da gestão do 

currículo nesta escola e passámos questionários a professores e 

alunos. 

Uma fase importante da investigação é a fase de construção de 

instrumentos de recolha de dados que devem ser capazes de 

produzir todas as informações adequadas e necessárias para testar 

os pré-conceitos que nos orientam e as representações que nós 

próprias fazemos das situações. No caso da observação de conselhos 

de turma, e apesar de, desde o início desta investigação, termos 

sempre referido a intenção meramente de carácter científico de 

todas as nossas intervenções para recolha de informação, temos de 

referir que alguns professores e um director de turma manifestaram 

a existência de constrangimentos motivados pela nossa "intrusão" 

nos seus ambientes de trabalho. Conseguimos, felizmente, 

ultrapassar e esclarecer este obstáculo estabelecendo uma relação 

na base da confidencialidade sobre os dados recolhidos e no 

anonimato dos actores envolvidos. Assim, conseguimos realizar, ao 

longo do ano lectivo 2002/2003, 12 observações em 9 turmas, num 

universo de 20 distribuídas pelos dois ciclos do ensino básico. 

Para estarmos mais disponíveis para tudo o que ia acontecendo, 

não construímos um guião rígido de observação, mas apenas 
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enunciámos os seguintes parâmetros aos quais estávamos 

especialmente atentas durante essa observação: 

• que intenções e procedimentos acompanham a concepção 

do Projecto Curricular de Turma (PCT)? 

• que atenção é dada às características dos alunos nos 

momentos de concepção do plano? 

• como se tomam e como se articulam as decisões? 

• que balanço é feito do desenvolvimento do PCT? 

• que propostas são apresentadas para promover as relações 

entre a escola e a comunidade? 

Posteriormente, os dados destas observações (Anexo 5) foram 

distribuídos pelos referidos parâmetros do guião de observação a 

partir dos quais construímos categorias de análise que sofreram 

várias alterações de modo a poderem contemplar outros dados que 

inicialmente não tínhamos previsto. 

Para as entrevistas, realizadas em Junho de 2003, e uma vez que 

elas pretenderam servir de triangulação da informação recolhida, 

criámos um guião de suporte ao diálogo (Anexo 1) a estabelecer 

com os entrevistados de modo a conseguirmos o máximo de 

informação adequada aos nossos propósitos e cujo discurso 

apresentamos em anexo (Anexo 2). Para este fim, seleccionámos 

dois professores com o cargo de direcção de turma, um do 2o ciclo e 

outro do 3o a leccionarem pela primeira vez nesta escola envolvida 

no Projecto de Gestão Flexível do Currículo, e que eram 

considerados, por grande parte do corpo docente, como muito 

implicados com a turma mas, cada um com uma visão diferente 

sobre gestão curricular local. 

Depois de analisar a informação recolhida na observação das 

reuniões de conselho de turma e nas entrevistas sentimos, ainda, 

necessidade de definir de uma forma mais clara alguns aspectos 

relacionados com a forma como os professores percepcionavam os 

efeitos do PCT a vários níveis. Construímos, então, inquéritos por 
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questionário (Anexo 3) que aplicámos em Março de 2004 a uma 

amostra aleatória de 25 professores, num universo de 40, cuja 

sistematização do discurso apresentamos em anexo (Anexo 4). 

Optámos por um tipo de questionário aberto que permitisse aos 

inquiridos explicitar claramente e sem restrições as suas ideias e 

convicções sobre a temática em causa de modo a obter uma 

informação mais personalizada e mais rica. 

Em simultâneo, realizava-se uma acção de formação na escola 

aqui em análise, cujo título era "A avaliação das escolas - a 

construção e desenvolvimento de um processo de auto-avaliação", 

na qual estávamos envolvidas. Na medida em que consideramos que 

alguns dados que recolhemos no quadro dessa formação podem 

contribuir para a triangulação de outros que já tínhamos, incluímos 

neste estudo os inquéritos por questionário que fizemos aos 

directores de turma do 3o ciclo (Anexo 6), 9 DTs num universo de 

10 e a 75 alunos de quatro turmas do 3o ciclo (Anexo 7), num 

universo de 82, com maior percentagem de níveis negativos a todas 

ou quase todas as disciplinas. Estes questionários eram relativos ao 

módulo da referida acção de formação subordinado ao tema 

"Razões/factores que possam justificar o interesse e o sucesso 

apenas de alguns alunos" onde se pretendia verificar as razões por 

que só alguns alunos têm sucesso educativo, cujo trabalho de 

apresentação de resultados incluímos em anexo (Anexo 8). 

Incluímos, igualmente, um inquérito realizado aos professores em 

2001-2002 (Anexo 9) para avaliar alguns dos efeitos do PCE, nessa 

altura, em implementação, na escola aqui em análise, cuja 

sistematização do resultado apresentamos em também em anexo 

(Anexo 10). 

Correspondendo a escola em que este estudo se realizou ao nosso 

local de trabalho, devemos, aqui, referenciar a questão da 

implicação neste domínio da investigação qualitativa no campo das 

ciências sociais (e em particular no campo da educação), e o modo 
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como ela interfere com o critério de objectividade. Perrenoud, P. 

(1980) considera que a implicação pode ser tida como um "ruído" 

que perturba o conhecimento e que deve a todo o custo ser 

eliminado ou, por outro lado, pode ser vista como uma 

particularidade impossível de erradicar e com a qual temos de 

conviver porque ela é parte integrante da realidade. Afirma ainda o 

mesmo autor que "...nunca existe, nas práticas de um (...) educador, 

ou mesmo de um investigador, neutralidade, (...) objectividade pura, 

porque o tecido das interacções constitutivo das práticas é da ordem 

da inter-subjectividade (...) do inter-conhecimento". E o mesmo 

autor sustenta, também, que esta mudança epistemológica, que 

acarreta novas e diferentes formas de conhecimento e de 

representações do objecto, introduz o conceito cientificamente novo 

da investigação-acção e da observação participante, considerados 

como processos dinâmicos, marcados no tempo e susceptíveis de 

alteração recusando processos dogmáticos idealmente invariáveis, 

puros e simples e susceptíveis de serem sempre controlados. 

No nosso caso, pensamos, também, que a implicação não pode ser 

vista como um "ruído" no processo do conhecimento. Para sustentar 

esta ideia recorremos uma vez mais a Stenhouse (1985), citado por 

Leite, C. e Terrasêca, M. (2001:60-61), quando considera que a 

implicação dos professores enquanto investigadores na escola ou 

nas aulas não os condena a serem parciais e recorre à sua própria 

experiência, em trabalhos de professores investigadores por si 

examinados, para afirmar que eles conseguiram avaliações serenas 

e desapaixonadas. E conclui dizendo que "em geral, o investigador 

profissional parece-me mais vulnerável, devido à sua distância da 

prática, do que o professor, em virtude da sua implicação nela". O 

autor considera mesmo que, quer o professor seja um investigador 

experimentalista ou naturalista, as aulas e as escolas constituem 

sempre ou laboratórios ideais para comprovar as teorias educativas, 
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no primeiro caso, ou situações privilegiadas para a observação, no 

segundo caso. 

Deste modo, pretendemos que a nossa implicação nesta 

investigação não nos condene a sermos parciais de modo a 

conseguirmos uma avaliação "serena e desapaixonada". 

4.3. A análise de conteúdo como procedimento de 
investigação 

O método usado para a análise da informação recolhida foi, 

essencialmente, a análise de conteúdo entendida como "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" 

(Bardin,1977:42). 

Como explicação dos motivos que justificam o recurso a esta 

metodologia de tratamento da informação, e recorrendo a Quivy e 

Campenhoundt (1998:175), consideramos que 
"...o lugar ocupado pela análise de conteúdo na investigação social é 

cada vez maior, nomeadamente, porque oferece a possibilidade de tratar 
de forma metódica informações e testemunhos que apresentam um grau 
de profundidade e de complexidade, por exemplo, os relatórios de 
entrevistas não directivas. Melhor do que qualquer outro método de 
trabalho, a análise de conteúdo permite, quando incide sobre material rico 
e penetrante, satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor 
metodológico e da profundidade inventiva, que nem sempre são 
facilmente conciliáveis" 

Leite (2002b:262), recorrendo a Bardin (1979) e Landry 

(1992:337), acrescenta que a análise de conteúdo "se aplica a fins 

tão diversos como o pôr em evidência a "respiração' de uma 

entrevista não directiva" mas refere "a utilização de documentos, a 

observação pelo investigador e a informação formada pelos 

sujeitos"como recursos de que ela também se alimenta. 
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Consideramos, contudo, necessário assinalar alguns riscos que 

podem decorrer da utilização da análise de conteúdo, na sua 

vertente qualitativa. Assim, Bardin (1977:115) alerta para o perigo 

da "circularidade" uma vez que "as hipóteses inicialmente 

formuladas, podem ser influenciadas no decorrer do procedimento, 

por aquilo que o analista compreende da significação da 

mensagem". Torna-se pois necessário "reler o material, alternar as 

releituras e interpretações e desconfiar da evidência". Por outro 

lado, Leite (2002b:264), citando Kaufmann (1995), afirma que, por 

exemplo, "numa entrevista realizada, é absolutamente impensável, 

através dela (análise de conteúdo), poder dar conta de toda a 

riqueza e complexidade que ela contém" o que está em consonância 

com outros autores que referem que a análise de conteúdo "não 

recolhe senão o mais manifesto da complexidade das 

entrevistas"( ibidem). 

No nosso caso, optámos por uma análise de conteúdo por permitir, 

no entender de Desmet e Pourtois (1993:181-182), citados por Leite 

(2002b:263), "descascar e compreender, para lá da sua significação 

primeira, as comunicações humanas", configuradas nas opiniões que 

expressam as situações aqui em análise. Assim, a análise de 

conteúdo incidiu, essencialmente, no texto que veicula o PCE da EB 

2,3 na qual se realiza este estudo de caso e na informação recolhida 

nas entrevistas, nos registos de observação das reuniões de 

conselho de turma e nos questionários. 

Seguimos, depois, um processo de categorização que, de acordo 

com Bardin (1977:117), consiste na "operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), 

com critérios previamente definidos". Este processo tem por 

finalidade "fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos" (idem: 119) de modo a facilitar a 

análise do material e e a apreensão do seu sentido. Para tal, tivemos 
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em atenção a noção de categoria que Vala (1986:111) define como 

sendo "habitualmente composta por um termo-chave que indica a 

significação central do conceito que se quer apreender e de outros 

indicadores que descrevem o campo semântico". 

Quer L'Ecuyer (1992:77), citado por Leite (2002b:271), quer Vala 

(1986), consideram que o sistema de categorias pode ser definido a 

priori ou a posteriori. No nosso caso, adoptámos um sistema que 

ambos também admitem: um modelo misto, isto é, partimos de 

algumas categorias pré-existentes "que servem apenas de guia 

orientador da análise de conteúdo na categorização do discurso (...) 

e outras que são "induzidas' no decurso da aná\\se"(ibidem). 

Uma vez definidas as categorias da análise de conteúdo, toma-se 

necessário sujeitá-las a "um teste de validade interna. Ou seja, o 

investigador deve procurar assegurar-se da sua exaustividade e 

exclusividade" (Vala, 1986:113). Procura-se desta forma garantir 

que todas as unidades de registo possam ser incorporadas numa das 

categorias (exaustividade) e que a mesma unidade de registo só 

possa caber numa categoria (exclusividade). A este respeito, Bardin 

(1977:36) refere que os analistas principiantes procuram aplicar as 

"famosas regras às quais devem obedecer as categorias de 

fragmentação para que a análise seja válida, embora estas regras 

sejam, de facto, raramente aplicáveis". Também L'Ecuyer 

(1990:89-96), citado por Leite (2002b:271), afirma estar em 

desacordo com o princípio da exclusividade apontando várias razões, 

entre as quais: este princípio elimina relações reais entre elementos 

do texto; a inclusão do mesmo enunciado em duas categorias 

melhora a análise das relações existentes entre os elementos do 

texto; a razão da existência das categorias é juntar o que tem o 

mesmo sentido e não as mesmas palavras. Contudo, o mesmo autor 

lembra que as categorias devem ser suficientemente diferentes para 

evitar estas "recoberturas". 
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Nesta perspectiva, foram, então, definidas dimensões e categorias 

de análise para o texto que veicula o PCE (quadro 1); para a análise 

dos textos resultantes das observações dos conselhos de turma e 

das respostas aos questionários aos professores foram também 

definidas subcategorias. 

Nos quadros assim elaborados (quadros 2 e 3), incluímos também 

os discursos dos professores, relativos às situações de observação e 

de resposta a questionário. Após uma interpretação da informação 

recolhida inferimos conclusões que podem dar resposta às nossas 

perguntas de partida. 
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PARTE I I . 

UMA ANÁLISE DE GESTÃO 
CURRICULAR LOCAL 

Esta parte II é constituída por dois capítulos. O 

capítulo 5 tem por intenção fazer uma análise de 

discursos públicos, políticos e académicos no âmbito da 

Gestão Flexível do Currículo/Reorganização Curricular; o 

capítulo 6, uma análise do PCE de uma Escola EB 2,3. 
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Capítulo.5 Discursos públicos sobre a Gestão Flexível do 

Currículo/Reorganização Curricular 

Neste capítulo, começamos por apresentar o pensamento de 
personalidades com responsabilidades políticas relevantes na área da 
educação, no âmbito da gestão flexível do currículo, especificamente, 
quando se referem à necessidade da sua aplicação, quanto à sua estrutura 
e organização bem como às possibilidades de implementação desta nova 
realidade curricular. Fazemos também uma análise dos discursos de 
personalidades conceituadas e de mérito reconhecido no mundo 
académico, no mesmo âmbito e que, sobre a gestão curricular, têm 
marcado o campo. 
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5.1.Discursos políticos 

0 projecto de gestão flexível do currículo, iniciado em 96, 

introduziu no sistema educativo português, o conceito de que o 

currículo nacional é um projecto que deve ser adequado localmente. 

A partir de 2001, com a publicação de decreto-lei 6/2001, este 

princípio foi generalizado a todas as escolas do ensino básico e já 

não apenas às que se candidataram a viverem a situação de 

projecto de GFC. 

Parece-nos importante começarmos por analisar alguns aspectos 

do Despacho 4848/97, assinado por Ana Benavente, ao tempo 

Secretária de Estado da Educação e Inovação. Na sequência do 

processo de reflexão participada sobre currículo no ensino básico, 

lançado no ano lectivo de 1996-1997 e "no sentido de apoiar as 

escolas na construção da sua autonomia" e de "partir de 

experiências já realizadas, este Despacho pretendeu mobilizar um 

conjunto de escolas que se encontravam em condições de ensaiar 

caminhos próprios no âmbito da gestão flexível do currículo". Assim, 

o referido Despacho afirma que "é necessário criar condições para a 

realização de uma gestão flexível do currículo nacional, em função 

dos contextos em que (as escolas) se encontram inseridas". 

Instituiu, então, a possibilidade de "celebração de protocolos entre 

os estabelecimentos de ensino e o Departamento de Educação 

Básica (...) para o desenvolvimento de projectos de gestão flexível 

dos currículos do ensino básico" a desenvolver no ano lectivo de 

1997-1998 mediante determinadas condições e obedecendo a 

determinados requisitos. 

Trata-se de um normativo que vem, pela primeira vez, permitir às 

escolas interessadas a possibilidade de iniciarem um processo de 

gestão local do currículo, tendo em atenção os "principais problemas 

detectados, nomeadamente no domínio das aprendizagens dos 

alunos e identificação das potencialidades do projecto para a 
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construção de soluções que visem a respectiva superação"" bem 

como "as necessidades decorrentes do desenvolvimento do projecto, 

designadamente nos domínios da formação de professores, dos 

constrangimentos legais da gestão de horários e de espaços, do 

cumprimento de programas e dos materiais de apoio" 

É ainda de referir a perspectiva de envolvimento dos pais e 

encarregados de educação que este despacho já reflecte quando 

prevê a "sua implicação no acompanhamento e avaliação do 

processo" e da restante comunidade escolar através da possibilidade 

do estabelecimento de ensino" implicar (outros parceiros,) 

nomeadamente, autarquias locais, associações e empresas". 

Contudo, o currículo nacional é um ponto de referência fundamental. 

O despacho em questão explicita, como critérios gerais de análise 

dos projectos, o "respeito pelas finalidades e pelos objectivos dos 

programas em vigor" ainda que aponte para "a definição de 

possibilidades de convergência transversal das aprendizagens nas 

várias disciplinas, de racionalização da gestão intrínseca e da 

articulação entre os diferentes ciclos, adoptando, sempre que 

possível estruturas de trabalho colegial entre professores". Apesar 

de contemplar também a possibilidade de uma outra gestão de 

tempos e espaços das aprendizagens, as cargas horárias globais 

definidas a nível central não podiam ser alteradas. 

Ainda que embrionários, dado que poderiam ser unicamente 

referentes a uma turma, se a escola proponente assim o 

entendesse, e com a garantia de continuidade somente válida para o 

ano seguinte, estes projectos geraram algum entusiasmo nas 

permitiram experiências gratificantes, por todo o país, resultantes 

num número crescente de adesão de escolas que aderiram a este 

processo que tem sido referenciado como inovador (Alonso, L. e ai, 

2001a) que culminou com o decreto-lei 6/2001 que generalizou os 

princípios orientadores da organização e da gestão do currículo do 

ensino básico. 
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A acompanhar esta concepção curricular algumas individualidades 

políticas, ligadas à Educação têm produzido algumas reflexões e têm 

divulgado as suas posições. Delas, saliento aqui a do ex-Director de 

Departamento da Educação Básica, por ter sido o grande 

impulsionador deste modo de conceber o currículo escolar. E, para o 

fazer, recorro a um artigo publicado na revista Território Educativo 

(2001). De acordo com a sua perspectiva, é necessário "...romper 

com a visão de currículo como uma soma de disciplinas e um 

conjunto de normas a cumprir de modo supostamente uniforme em 

todas as salas de aula e de se apoiar, no contexto da crescente 

autonomia das escolas, o desenvolvimento de novas práticas de 

gestão curricular" (Abrantes, 2001:34). 

As elevadas taxas de insucesso e de abandono escolar no ensino 

básico, que têm marcado a educação escolar e que levam à exclusão 

escolar, têm a sua origem em diversos factores, entre os quais 

podemos referir, a dispersão da rede escolar, o isolamento e a falta 

de condições de muitas escolas, a deficiente articulação entre ciclos, 

a grande dificuldade de lidar com a heterogeneidade da população 

escolar e de organizar aprendizagens realmente significativas para 

os alunos. Por isso, estas foram razões suficientes para uma 

intervenção a nível curricular, que pretendem envolver os parceiros 

educativos de forma a permitir encontrar respostas para estes 

problemas. 

Segundo a perspectiva de Abrantes (ibidem), o aspecto mais 

importante da gestão flexível do currículo é "...o propósito de 

repensar o próprio conceito de currículo, e, em consequência, as 

práticas de gestão curricular". Não se pode continuar a identificar as 

orientações curriculares com programas organizados por sequências 

de disciplinas compartimentadas, numa lógica de anos de 

escolaridade. 

Sendo objectivo central da escolaridade básica a formação integral 

do aluno, afirma este decisor político que a escola precisa de 
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assumir-se como "...um espaço de educação para a cidadania, e de 

integrar e articular, na sua oferta curricular, experiências de 

aprendizagem diversificadas, nomeadamente mais espaços de 

efectivo envolvimento dos alunos e actividades de apoio ao estudo" 

(ibidem). 

É no âmbito desta ideia da gestão flexível do currículo que as 

escolas, na perspectiva dos conceptores deste modo de organização 

curricular, devem procurar as soluções adequadas, construindo 

processos de gestão que tenham em vista as características dos 

seus alunos e os contextos em que os professores trabalham. No 

entanto, para concretizar este objectivo, colocam-se dois tipos de 

exigências: ao nível da administração central - quer a clarificação 

das orientações nacionais de modo a torná-las compatíveis com esta 

nova visão do currículo, identificando as competências e 

experiências educativas que se consideram essenciais ao nível do 

ensino básico, quer o apoio ao desenvolvimento dos projectos das 

escolas; ao nível da escola - a tomada de decisões relativamente ao 

desenvolvimento e gestão das diversas componentes do currículo e à 

articulação entre elas, o que implica não só uma grande 

responsabilidade e autonomia, mas também um trabalho 

cooperativo entre professores e a implicação e valorização dos 

órgãos de coordenação pedagógica. 

Quanto aos quatro princípios em que, segundo Paulo Abrantes 

(2001), assenta a gestão flexível do currículo, continuamos a 

constatar a importância primordial da escola. Assim, num primeiro 

aspecto, a concepção de currículo requer desta uma interpretação do 

seu contexto de trabalho de modo a adaptar, aos seus alunos, o que 

é prescrito a nível nacional (currículo nacional) de modo a que sejam 

adquiridos por todos os saberes necessários e desenvolvidas as 

competências desejadas. Esta ideia pressupõe a atribuição à escola, 

aos professores e aos órgãos de coordenação pedagógica uma 

"...muito maior autonomia e capacidade de decisão relativamente 
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aos modos de organizar e conduzir os processos de ensino-

aprendizagem", afirma o mesmo responsável por esta medida 

curricular (ibidem). Os professores são, nesta perspectiva, 

considerados profissionais que, não só são capazes de identificar e 

interpretar problemas educativos, mas também procurar as 

soluções, tendo em conta que a concepção de currículo deve estar 

ligada a três ideias fundamentais: diferenciação, adequação e 

flexibilização. 

Também Augusto Santos Silva. (2002:95), ao tempo ministro da 

educação, referindo-se ao Decreto-Lei 6/2001, considera que este 

normativo confere às escolas uma certa capacidade de gestão do 

currículo (na distribuição da carga horária semanal por área 

disciplinar, na organização dos tempos lectivos ou na oferta de 

disciplinas). Deste modo, e juntamente com a introdução das três 

novas áreas curriculares não disciplinares, caberá às escolas, 

segundo este responsável pela política educativa nacional, "saber 

adequar o ensino às características dos alunos e grupos de alunos 

com que trabalha (...) a par com a valorização do trabalho das 

equipas de professores, designadamente no âmbito dos conselhos de 

turma e dos projectos curriculares de turma." 

No segundo princípio, que relaciona currículo e avaliação, também 

o papel da escola, com especial relevância para o professor, é 

fundamental. Refere Paulo Abrantes (2001) que é essencial a 

consistência dos processos de avaliação em relação aos objectivos 

curriculares definidos e ao trabalho realmente desenvolvido com os 

alunos, tendo em atenção a evolução destes em cada ciclo e ao 

longo do ensino básico. A avaliação é essencialmente formativa e 

deve, segundo ele: "...assumir um carácter positivo, evidenciando os 

aspectos em que as aprendizagens dos alunos precisam de ser 

melhoradas e apontando modos de superar as dificuldades, mas 

tomando como base os seus interesses e valorizando o que os 

alunos são capazes de fazer, não se identificando, portanto, com um 
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processo de mera determinação daquilo que ainda não sabem" 

(ibidem). 

Deste modo, todos os aspectos fundamentais da aprendizagem 

dos alunos têm de ser avaliados para que possam promover a 

confiança social na informação que a escola transmite e envolver 

adequadamente, neste processo, os alunos e os encarregados de 

educação. 

No terceiro princípio da reorganização curricular, que incide na 

capacidade da escola gerir processos de ensino-aprendizagem, o seu 

papel é, de novo, relevante. Compete à instituição escolar e aos 

professores definirem o seu projecto curricular de escola, decidindo, 

com algumas limitações, a organização das áreas curriculares, as 

cargas horárias, a distribuição do serviço docente, distribuição e 

duração de tempos lectivos, e estas decisões devem ser tomadas em 

função da análise prévia do contexto e dos problemas concretos com 

que se depara e das consequentes prioridades que estabeleceu para 

a sua acção, tendo em conta os recursos humanos e materiais de 

que dispõe. Mas não se esgota aqui o papel da comunidade escolar. 

Há um nível intermédio, o da turma, no qual a planificação dos 

processos de ensino-aprendizagem é decidida e posteriormente 

executada pelos professores que constituem o conselho de turma e 

que deve articular as diferentes áreas do currículo, de modo a torná-

lo num todo coerente, que dê corpo a um projecto curricular de 

turma. 

O quarto princípio da reorganização curricular, que sublinha o 

carácter instrumental das medidas que se tomam no plano 

organizativo, visa, segundo Paulo Abrantes, promover aprendizagens 

realmente significativas na perspectiva "...de uma escola em que 

não basta adquirir conhecimentos, é necessário compreender, dar 

sentido e saber usar o que se aprende, assim como desenvolver o 

gosto por aprender e a autonomia no processo de aprendizagem" 

(idem: 36). 
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No mesmo sentido aponta o discurso de Augusto Santos Silva, 

(2002:86), ao referir que "a educação básica não é o tecto de nada; 

é o chão de tudo" salientado, deste modo, a importância da 

aquisição de competências que permita aos alunos continuarem a 

aprendizagem ao longo da vida. Em seu entender, uma educação de 

qualidade, numa perspectiva de educação para a cidadania, tem de 

atender, fundamentalmente, à "dimensão dos valores, dos afectos, 

da comunicação e da relação, do 'aprender a vivermos juntos, uns 

com os outros' que o Relatório Delors para a Unesco enfatizou" 

(idem :77). 

Infere-se destes discursos que, com esta ideia de gestão flexível 

do currículo, a escolaridade básica seja um factor fundamental na 

formação integral do aluno. Neste contexto, o papel da escola e dos 

professores é considerado determinante mas, necessariamente, vai 

estar sujeito a grandes mudanças e adaptações tendo em vista este 

novo conceito de currículo que se pretende pôr em prática e que 

implica uma nova maneira de ver a educação e a prática 

pedagógica. 

Conforme sustentámos no capítulo 2, e os discursos apresentados 

parecem confirmar, o currículo não pode continuar a ser sinónimo de 

"programa que tem de ser dado" a todo o custo sem ter em conta as 

características, os interesses e as vivências dos alunos específicos a 

quem é dirigido. Se assim não for, continuaremos, provavelmente, a 

perpetuar uma escola de exclusão, de obtenção de conhecimentos 

desconexos perdendo de vista uma escola inclusiva e formadora. É 

então necessário gerir o currículo que se deve configurar e 

desenvolver segundo a ideia de projecto o que implica um forte 

envolvimento de toda a comunidade escolar, com especial referência 

aos professores de quem se requer e se espera um trabalho 

colectivo e de partilha conducente a uma profissionalidade actuante 

e inovadora do ponto de vista da gestão, organização e 

desenvolvimento curriculares, indispensável (ainda que difícil) a todo 
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este processo O aluno e o seu contexto natural devem ser o núcleo 

de todo este processo, os seus interesses, motivações e vivências 

relevantes e tidos em conta nas contextualizações, adaptações e 

articulações curriculares que terão de ser feitas. E, como é evidente, 

para que este trabalho possa ser realizado com sucesso, a escola e 

os professores têm de ter um lugar de destaque e possuírem uma 

autonomia que lhes permita procederem às mudanças necessárias. 

5.2.Discursos académicos 

A gestão curricular local foi também alvo de atenção de vários 

autores da academia. Alonso, L. (2001:28), num artigo publicado na 

revista Noesis, referindo-se ao Projecto de Gestão Flexível do 

Currículo, afirma que, na história da educação em Portugal, pela 

primeira vez, realmente, se pretende produzir mudanças estruturais 

de fundo que poderão questionar o núcleo duro das invariantes 

organizacionais da escola, abrindo lugar à implementação de um 

novo paradigma de currículo, de profissionalidade docente, do papel 

do aluno e da própria escola. Na sua perspectiva, 
"o novo paradigma de inovação/mudança daí resultante, (...) considera 

a escola (ou agrupamento de escolas) como contexto ecológico para a 
emergência da mudança, com base em processos de pesquisa, de 
reflexão, de decisão e de avaliação participada e negociada, a ser 
construída de forma evolutiva e dinâmica, num processo lento e não 
isento de problemas e conflitos". 

Alonso, L. continua esta ideia afirmando que, com a Gestão 

Flexível do Currículo, se pretende dar às escolas e aos professores 

um protagonismo muito maior do que vinham tendo, com um papel 

activo e actuante, sabendo identificar os seus problemas e reflectir 

sobre como os debelar, de modo a cumprir com maior eficácia e 

eficiência a sua função. 
"Pretende-se pôr as escolas a pensar e a questionar a sua função, a 

olhar para o currículo, não como um texto fixo a cumprir de forma 
sagrada e uniforme, mas antes como um texto aberto que é preciso 
encher de significados e de sentido em função das necessidades e 
desafios que o contexto da escola coloca aos professores, enquanto 
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profissionais de uma educação de qualidade e, portanto, promotora de 
sucesso para todos" {ibidem). 

Na mesma linha, Leite, C. (2000:20), num artigo publicado na 

revista Território Educativo, em que analisa os princípios da 

flexibilização curricular, sustenta a ideia de que não se pode 

continuar a ignorar que a escola privilegia aqueles cuja cultura 

escolar lhes é familiar em detrimento dos que dela estão mais 

afastados. Para combater este efeito de reprodução social nefasto, a 

autora afirma que "uma escola que se deseja para todos (e não 

apenas para alguns) tem de questionar a sua organização e a 

formação que oferece, de modo a responder com qualidade a todos 

os seus clientes, e que são, forçosamente, diferentes dos que a 

procuravam quando ela se orientava pelo princípio da exclusão" 

(ibidem). E neste sentido afirma que é a procura de soluções que 

vão ao encontro do sucesso escolar que está na base da concepção 

de projectos educativos que permitam a adequação dos currículos 

nacionais às especificidades das realidades locais de cada escola, 

pois "hoje admite-se que o insucesso ou o sucesso escolar reside, 

não apenas em razões externas à escola, portanto no handicap 

cognitivo e cultural, mas também em aspectos da organização do 

sistema e do currículo, em geral, e do ambiente de aprendizagem 

que é criado" (ibidem). 

Leite, C.(2000:22) continua o seu artigo desenvolvendo a ideia de 

currículo enquanto projecto que implica uma forma diferente de 

pensar a educação e o trabalho pedagógico: o desejo de intervir 

numa situação educativa e de concretizar esse desejo de maneira a 

transformar e melhorar essa realidade. Este modo de perspectivar o 

currículo implica o estabelecimento de "relações entre os diversos 

actores e interesses e entre os diversos saberes. Implica encontrar 

um sentido para o que se quer e o que se faz e desenvolver 

processos que tornam as aprendizagens significativas". 
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Esta ideia de desenvolver o currículo numa lógica de projecto 

pressupõe entender-se o que é prescrito a nível nacional como "algo 

provisório" que terá de ser "aperfeiçoado" mas, pressupõe, também, 

uma investigação e uma avaliação, paralelamente ao seu 

desenvolvimento, o que implica, necessariamente, uma mudança de 

mentalidades no conceito de professor que terá de passar a assumir 

papéis de autor e decisor, de uma forma partilhada, no âmbito desta 

perspectiva inovadora. 
"É evidente que esta ideia do currículo como projecto está associada à 

ideia de que as escolas são instituições capazes de construírem a 
mudança necessária aos desafios que as diversas realidades criam 
actualmente à educação escolar, por isso, deve-lhes ser reconhecido 
poder de decisão. Está, portanto, associado ao princípio de autonomia 
escolar, enquanto 'unidade social', e não mera 'unidade administrativa', 
onde professores, alunos e demais trabalhadores da escola, para além de 
pais e elementos da comunidade, se envolvem em processos de 
construção colectiva de caminhos geradores de uma melhoria na 
educação"(/a'em:23). 

A este respeito, Pacheco, J. A. (2002a: 104) considera que "uma 

questão fundamental na definição das políticas curriculares é a de 

determinar a centralidade das decisões entre a localização do poder 

(central ou local) e da assunção do poder (responsabilidade política 

ou profissional)". E refere que, no caso português, se destaca um 

modelo "descentralista-centralista" que, se de alguma maneira 

considera as escolas como locais de "(re)construção do currículo", 

também confere à administração central um papel preponderante na 

sua configuração. Por outro lado, aponta também, como relevante, o 

facto dos professores, embora parecendo verdadeiros adeptos da 

flexibilidade curricular, darem grande relevância ao cumprimento 

das planificações e concordarem com a existência de um currículo 

nacional definido centralmente. Acerca da intervenção dos 

professores na flexibilização do currículo e na gestão curricular, este 

autor revela um certo cepticismo ao afirmar que os professores 

admitem, nos seus relatórios críticos das actividades desenvolvidas 

para a progressão de escalão, que há uma "certa flexibilização na 

gestão do programa", que "reúnem no início do ano", "fazem as 
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planificações" e que "estas foram cumpridas". No seu entender, os 

professores não se debruçam atentamente sobre o conjunto de 

aprendizagens nucleares básicas que o conceito de flexibilização 

admite e afirma que, por estarem ainda formatados pela linearidade 

e prescrição do currículo nacional, "a construção do currículo real, 

pelos professores e alunos, na escola, depende, em grande parte, 

dos limites impostos pelo currículo nacional" (ibidem), isto é, e 

recorrendo a Roldão (1998:17) "uma estrutura simplificada de 

objectivos, competências e aquisições essenciais pretendidas' " 

(ibidem). 

Pacheco (2002a), nesta linha de pensamento, afirma que a tarefa 

dos professores, ao elaborarem projectos em função das disciplinas 

e programas existentes, não contribui para "a definição de um 

conjunto de aprendizagens básicas". Para este autor, a questão 

fundamental está na determinação do que o aluno deve aprender em 

função das competências básicas que foram definidas tendo em 

conta o seu perfil e não "naquilo que deve ser ensinado para o 

cumprimento de programas organizados num plano curricular 

fragmentado em disciplinas" (idem:105). Assim, a flexibilização 

curricular só será possível se o currículo for entendido não só como 

um processo deliberativo mas também se se conseguir modificar a 

sua estrutura, que permanece inalterável. Nesta base, Pacheco 

(2002a) propõe os projectos curriculares integrados, a serem 

trabalhados por áreas temáticas, como meio de conseguir um 

projecto equilibrado de formação do aluno interligando as 

aprendizagens nucleares, que contribuem para a existência de um 

padrão nacional e o respeito pela diversidade local. Deste modo, 

segundo este autor, a resposta à heterogeneidade escolar obtém-se 

adaptando e flexibilizando o currículo, integrando a componente 

curricular nacional com a componente local e regional, numa 

tentativa de aproximação aos contextos dos alunos. 
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Também Roldão (2003:10) reportando-se à questão da articulação 

e adaptação curricular entre o nível central e o local, que denomina 

de binómio curricular, considera que, apesar da publicação, em 

2001, do Currículo Nacional do Ensino Básico (mais aberto e definido 

em termos de competências) e do decreto-lei 6/2001, o sistema 

ainda está longe de estar modificado. Em sua opinião, que 

compartilhamos, só com muito esforço e uma grande capacidade de 

adaptação de professores e da administração às novas exigências 

que o trabalho do currículo numa perspectiva integrada impõe, a 

escola será bem sucedida na consecução dos seus objectivos com 

elevado grau de satisfação e de eficácia. Roldão (2003:11) também 

adverte que do resultado deste esforço de adaptação depende o 

futuro da sociedade e dos cidadãos e, num plano mais restrito, daí 

advirão, também, "consequências para a relevância e 

reconhecimento social da escola e dos professores." 

Da leitura de alguns textos de académicos, que têm estado a 

seguir de perto a implementação e o desenvolvimento da RCEB, 

publicados pelo DEB, encontramos posições, de certo modo 

semelhantes, quanto ao novo modelo de gestão curricular. Leite, C. 

e Fernandes, P. (2002c:43) referem um contexto escolar em 

"ebulição", no período posterior à publicação do Decreto-Lei n° 

6/2001, o que sugere que algo está a acontecer nas escolas. 

Afirmam que a Reorganização Curricular de Ensino Básico parece 

não ter deixado ninguém indiferente, sobretudo professores: uns 

"com certo entusiasmo e motivação, outros com ansiedade, 

inquietação e insegurança, ou mesmo até oposição". Estas reacções 

dos professores são explicadas pelas dificuldades que demonstram 

em "definirem caminhos concretos para a acção, que sejam 

securizantes e apoiem intervenções adequadas aos problemas e às 

situações reais" (idem 45). O confronto com "um desafio que 

contraria a cultura escolar tradicional, onde tudo é prescrito pelo 

centro" e que lhes exige o conhecimento de situações e problemas 
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reais bem como novas formas de organizar e intervir na educação, 

de modo colaborativo, para poderem debelá-los, não poderá ser 

ganho facilmente. No entender das autoras citadas, a concretização 

das intenções e dos princípios básicos da actual RCEB, que apoiam, 

só será possível se as escolas forem parceiras nas tomadas de 

decisão curricular o que facilitará "a existência de processos que 

promovam aprendizagens cognitivas, sociais e relacionais, que 

conduzam a uma formação global e a um desenvolvimento integral 

dos alunos" (idemnA9). 

Baseadas no conhecimento que construíram destas situações, as 

mesmas autoras (Leite, C. e Fernandes, P., 2002c) afirmam que os 

PCEs e os PCTs "oferecem potencialidades para a construção de uma 

escola com sentido para todos alunos" mas, para isso, é necessário 

que "os responsáveis desenvolvam processos que reforcem o 

entusiasmo manifestado por alguns professores e por algumas 

escolas e que impeçam o "descer'de outros". Reiterando a 

importância dos PCEs e dos PCTs, que vão dar sentido ao currículo 

nacional entendido como um projecto que se constrói na acção, as 

autoras afirmam que a concepção destes projectos não pode ser só 

atribuído à vontade e querer dos professores. É necessário o 

envolvimento de todos "aqueles que têm responsabilidade ao nível 

da educação (decisores políticos, administração, professores, 

famílias, agentes da comunidade)" (/'c/em:59). Daí a constatação que 

não basta a vontade de mudança de professores, escolas e 

Ministério: "é necessário que haja articulação entre esse desejo e as 

condições para a sua concretização por forma a que não se venham 

a frustrar entusiasmos existentes, nem se esgotem as energias dos 

professores nos constrangimentos e incongruências que a 

operacionalização deste modelo curricular pode colocar" (idem:60). 

Da leitura, quer dos discursos políticos quer dos académicos, 

inferimos que a necessidade de mudar a escola, no sentido de 

alterar a sua forma de gerir e organizar o currículo, é considerada 
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absolutamente necessária. É também posto em evidência o 

protagonismo dos professores que são vistos, agora, como autores 

intervenientes e decisores curriculares, em vez do papel passivo e 

individualista que têm vindo a desempenhar. O novo paradigma de 

currículo, agora visto como projecto que se quer pôr em prática, 

assim o exige para que a escola deixe de reproduzir as 

desigualdades sociais e ofereça uma educação de qualidade e 

promotora de sucesso para todos Há, contudo, alguns grandes 

obstáculos a vencer que sintetizaremos num único: a dificuldade de 

adaptação das escolas e dos professores às novas exigências dos 

currículos integrados e contextualizados. Saber como é construída e 

vivida esta situação numa EB 2,3 é, como já referimos, um dos 

objectivos deste trabalho. E é a representação e a vivência desse 

situação que apresentamos no capítulo 6. 
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Capítulo 6. Análise do PCE de uma EB 2,3 

Neste capítulo, dedicado à análise do Projecto Curricular da Escola (PCE), aqui 
em estudo, pomos em evidência, numa primeira parte, as linhas orientadoras 
dessa análise, quer quanto à construção do seu referente, quer quanto à definição 
de categorias e subcategorias de análise, ao nível da concepção e dos efeitos 
gerados. 

No segundo ponto fazemos a análise do PCE, na dimensão do plano, 
clarificando a concepção que o orienta, o modelo curricular que lhe está 
subjacente e os processos de construção seguidos. 

Finalmente, na dimensão dos efeitos, focamos a atenção no modo de 
concretização do PCE ao nível do Projecto Curricular de Turma (PCT), para a qual 
definimos categorias e subcategorias que nos permitem descrever e interpretar 
esses efeitos, quer ao nível do exercício profissional dos professores, quer ao 
nível das relações escola/comunidade e dos alunos. 
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6.1 . Construção de um referente - dimensões e categorias 
de análise 

Neste ponto do trabalho, damos conta do referente que 

construímos para analisar o PCE da escola aqui em estudo tendo por 

base as características que os projectos curriculares devem ter, no 

contexto da gestão curricular local. A construção de uma escola que 

todos sintam que é sua, que é pensada e organizada para si, e que 

possa proporcionar sucesso a todos quantos a frequentam, implica, 

como nos capítulos anteriores referimos, que esta intenção oriente 

as políticas educativas nacionais e que sejam desenvolvidos 

processos de adequação do currículo nacional às realidades locais. O 

conceito de escolas como organizações "curricularmente 

inteligentes". (Leite, 2002a) faz, a nosso ver, aqui, todo o sentido na 

medida em que só uma escola que não se limita a transmitir 

conhecimentos mas que se preocupa em formar cidadãos 

desenvolvendo nos alunos competências do âmbito cognitivo, 

afectivo e social, é capaz de agir em função das situações reais e 

com que se confronta A este respeito, Leite, C. (2002a:96) afirma 

que "...uma escola curricularmente inteligente (é) uma instituição 

que não depende exclusivamente de uma gestão que lhe é exterior 

porque nela ocorrem processos de tomada de decisão participados 

pelo colectivo escolar e que simultaneamente estruturam o ensino e 

a aprendizagem em processos de comunicação real que envolvem 

professores alunos e, através deles, a comunidade". 

A este conceito de "escolas curricularmente inteligentes", também 

denominadas de "reflexivas", no entender de Alarcão (2000:13) 

citada por Leite (2003:125), está associada à ideia de projecto 

curricular que Roldão, M. C. (1999:44), caracteriza como "a forma 

particular como, em cada contexto, se reconstrói e se apropria um 

currículo face a uma situação real, definindo opções e 

intencionalidades próprias, e construindo modos específicos de 
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organização e gestão curricular, adequados à consecução das 

aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos 

daquele contexto" Uma escola que pretenda tomar nas suas mãos as 

decisões curriculares mais consentâneas com a sua realidade tem, 

necessariamente, que conceber, implementar e pôr em prática 

projectos curriculares que reflictam as opções tomadas num 

processo participado construído localmente por forma a darem 

sentido à instituição escolar. Mas conceber e desenvolver projectos 

com estas características implica a capacidade de: 

• analisar situações e problemas que a escola enfrenta; 

• tomar decisões de uma forma reflectida, participada e 

partilhada; 

• actuar de forma adequada às decisões tomadas; 

• avaliar e corrigir, se necessário, os caminhos seguidos. 

Na medida em que o PCE é um instrumento fundamental para que 

uma escola que se pretende "curricularmente inteligente" possa 

levar a cabo projectos curriculares de turma que concretizem uma 

política de gestão curricular local, procurámos analisar o PCE da 

escola aqui em estudo, cujas dimensões e categorias de análise 

constam do quadro 1,. Centrámos a nossa atenção nas dimensões: 

concepções que orientam o PCE; modelo curricular que o 
caracteriza; processos de construção desse PCE; efeitos 
gerados pelo PCE. A análise dos dados que recolhemos permitiu-

nos ainda, definir, em relação a cada uma das dimensões, um 

conjunto de categorias. 

Assim, para a dimensão concepções que orientam o PCE, 
definimos três categorias de análise: a perspectiva clássica, a 

perspectiva tecnicista e a perspectiva sócio-crítica. Na dimensão 

modelo curricular que caracteriza o PCE, definimos as seguintes 

categorias: currículo mosaico e currículo integrado. Na dimensão 

processos de construção do PCE, definimos duas categorias: 

modos de trabalho dos professores e enfoques do PCE. A dimensão 
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efeitos gerados pelo PCE foi organizada em três categorias: 

efeitos no exercício profissional dos professores, efeitos nas relações 

escola/comunidade, efeitos ao nível dos alunos, 

Quadrol - Dimensões e categorias de análise 

DIMENSÕES CATEGORIAS e sua caracterização 

Concepções 
que 
orientam o 
Projecto 
Curricular 
de Escola 
(PCE) 

Perspectiva Clássica: 

No currículo, é dada ênfase ao saber compartimentado em disciplinas. 

O currículo nacional é normativo e uniformizador. 

O professor é, meramente, um executor do currículo nacional. 

O professor usa, maioritariamente, técnicas expositivas. 

O aluno é passivo, não questiona a informação. 

A avaliação é essencialmente quantitativa, com a finalidade de medir a 
quantidade de informação reproduzida. 

Perspectiva tecnicista: 

No currículo, é dada ênfase ao "saber-fazer" . 

A escola desenvolve nos alunos, essencialmente, destrezas e 
competências técnicas. 

O currículo nacional é prescritivo, pormenorizando todos os elementos e 
processos. 

O professor conduz o processo ensino-aprendizagem numa sequência de 
tarefas pré-determinadas e segmentadas em detrimento de uma visão 
global. 

O aluno é ignorado enquanto pessoa global. 

A avaliação dos resultados é compartimentada mas contínua . 

Perspectiva sócio-crítica: 

No currículo é dada ênfase ao "saber-ser" e à reconstrução social. 

O currículo nacional é apenas um ponto de partida. 

Reconhece a escola e a educação enquanto acto social. 

O aluno é tido como um sujeito, na sua dimensão total. 

A escola desempenha um papel activo, numa perspectiva de mudança 
para uma sociedade mais justa. 

A escola desenvolve nos alunos comportamentos, atitudes e valores 
democráticos. 
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A escola desenvolve a autonomia pessoal e a interacção humana. 

0 professor privilegia a pedagogia diferenciada. 

0 professor é criativo e inovador em relação ao currículo. 

0 professor é reflexivo, perante o processo ensino-aprendizagem e 
cooperativo, na sua forma de trabalho. 

A avaliação é prioritariamente formativa, centrada mais nos processos do 
que nos resultados. 

Modelo 
Curricular 
que 
caracteriza 
o P.C.E. 

Currículo mosaico 
0 currículo está organizado em "mosaico", cujas componentes se 
encontram justapostas. 

Currículo integrado 

0 currículo está organizado de uma forma integrada, cujas componentes 
se encontram relacionados e interligados, de forma aberta. 

Processos 
de 
construção 
do PCE 

Modos de trabalho dos professores 

Os professores trabalham individualmente na parte do "mosaico" que lhes 
compete. 

Os professores trabalham colectivamente na construção do P.C.E. 

Enfoques do PCE 

Atenção dada, no desenho curricular, às características da população 
alvo. 

Aplicação uniforme do currículo na 
adaptação dos conteúdos programáticos. 

Atenção dada às metodologias de ensino-aprendizagem 

Efeitos 
gerados 
pelo PCE. 

No exercício profissional dos professores: 

Ao nível da atenção dada às características dos alunos 

Ao nível da articulação entre professores do conselho de turma 

Ao nível da planificação de actividades 

Ao nível dos papéis dos professores no currículo 

Ao nível da articulação/integração curricular. 

Ao nível do trabalho em equipa. 

Ao nível das representações que fazem das aprendizagens dos alunos. 

127 



Ao nível da adaptação/contextualização do currículo nacional. 

Ao nível das representações que fazem da profissão. 

Nas relações escola/comunidade: 

Participação/envolvimento de Pais/Encarregados de Educação na escola. 

Ao nível dos alunos: 

Ao nível da participação nas actividades escolares. 

Ao nível da assiduidade/ absentismo. 

Ao nível das relações e conflitos aluno/aluno, aluno/professor. 

Ao nível do sucesso escolar. 

Ao nível das expectativas sociais e profissionais dos alunos. 

6.2. Uma análise do PCE na dimensão do plano 

Neste ponto da análise do PCE, pretendemos definir a concepção 

que o orienta, o modelo curricular que lhe está subjacente bem 

como os processos de construção a que esteve sujeito. 

6.2.1 Concepções que orientam o PCE 

O P.C.E. da EB 2,3, objecto desta análise, foi elaborado em 1999. 

O plano que o apresenta começa por identificar a Comunidade 

Escolar, que é constituída por um Agrupamento Vertical de Escolas 

em que se integram dois infantários, três escolas do I o ciclo e a 

escola E.B. 2,3, que é sede do agrupamento. 

A população escolar, proveniente de três freguesias, é 

sucintamente caracterizada através da identificação de alguns 

problemas: 

• "ambiente familiar caracterizado por um elevado número de 

famílias monoparentais, avós-netos, famílias alargadas e 

com baixo nível de escolaridade; 

• casos sociais graves e problemáticos; 
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• não valorização da escola e do trabalho; 

• deficiências comportamentais nas relações aluno/aluno, 

aluno/professor e aluno/auxiliar de acção educativa; 

• saída escolar sem continuidade." (idem:2) 

É afirmado, no entanto, que esta comunidade é "portadora duma 

identidade muito própria e significativa que não pode ser ignorada, 

bem pelo contrário, deve ser apropriada e desenvolvida"(/'c/e/T7:l). 

Tendo em conta esta caracterização, o P.C.E. define as prioridades 

que serão as metas educativas tidas como fundamentais para o 

sucesso educativo, explicitando-as da seguinte forma: 

• "implementação de currículos contextualizados (de escola e 

de turma) 

• formação global dos alunos de modo a vivenciarem situações 

de exercício de cidadania com vista ao sucesso pessoal e 

escolar. 

• contribuição para um maior envolvimento dos alunos nas 

actividades escolares com vista à construção de uma escola 

inclusiva." (idem:2) 

Como estratégias educativas, esta escola afirma privilegiar a 

socialização - saber-ser - "como processo de integração dos 

indivíduos na sociedade através da transmissão de valores, padrões 

de comportamento favorecendo a aquisição de atitudes e hábitos 

socialmente considerados bons ou normais" (ibidem) numa 

perspectiva de mudança para uma sociedade mais justa. Afirma 

também pretender desenvolver prioritariamente as seguintes 

atitudes e valores democráticos: 

• "respeito pelo outro 

• solidariedade 

• valorização do trabalho 

• civismo"(/c/em:3) 
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Ao mesmo tempo, é enunciado que a instrução é entendida como 

processo de transmissão de conhecimentos e técnicas sendo 

apontada também como estratégia educativa global. 

A metodologia que é referida como a mais adequada para a 

prossecução das prioridades definidas é a "abordagem construtivista 

da educação" (ibidem) que considera a educação como condição 

necessária ao desenvolvimento do ser humano, cuja finalidade é o 

desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno levando-o a 

aprender a aprender. Segundo o discurso do documento que define 

o P.C.E., nesta abordagem metodológica, os processos são tão 

importantes como os produtos da aprendizagem. O aluno, tido na 

sua dimensão global e como centro da aprendizagem, tem um papel 

activo observando, experimentando, relacionando e questionando a 

realidade, ou seja, não se limita à instrução. É afirmado ainda que a 

actividade em grupo deve ser incentivada como integradora da 

diferença na medida em que "cada membro do grupo apresenta uma 

faceta diferente da realidade e tem um efeito integrador" (ibidem). 

Consequentemente, é intenção da escola desenvolver a autonomia 

pessoal e a interacção humana. 

Constatamos, pois, que neste PCE convivem e complementam-se 

conceitos muito distintos de educação, currículo e de processos pelos 

quais pode ser desenvolvido. Assim, quando preconiza a instrução, 

estamos no domínio das teorias curriculares clássica e tecnicista; por 

outro lado, quando se refere e privilegia a abordagem construtivista 

da educação estamos no domínio da atribuição da importância à 

aprendizagem, e já não apenas ao ensino, de uma orientação 

curricular sócio-crítica. 

Quanto ao papel do professor, embora não esteja claramente 

definido, infere-se que deverá privilegiar uma pedagogia 

diferenciada, quando é referido que se faça a "adaptação do 

processo ensino-aprendizagem às diferenças individuais dos alunos a 

fim de permitir a cada aluno atingir o seu sucesso, diversificando os 
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contextos educativos (...)" (idem:3). Deve ser também cooperativo 

na sua forma de trabalho quando se afirma que "as competências 

transversais (...) foram definidas pelo grupo disciplinar ou 

departamento curricular" ou ainda quando enuncia que "vamos 

trabalhar na especificidade dos saberes de cada disciplina e 

simultaneamente definir, ao nível da turma, níveis de interacção 

com outras disciplinas"(/c/em:10). Infere-se, também, que se deseja 

professores criativos e inovadores, nomeadamente quando se 

propõe "modificarmos a proposta curricular de âmbito nacional ao 

adaptarmos a componente curricular disciplinar a conteúdos que 

fazem parte do contexto dos alunos, (...) elabor(ando) propostas 

curriculares locais e regionais "(/c/em:9). 

A avaliação, como no capítulo 3 sustentámos, deve ter em vista a 

evolução global dos alunos e deve ser um meio de obter, analisar e 

reflectir a informação necessária para que, os diversos 

intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem possam 

tomar as decisões mais correctas, ora validando ora reformulando as 

metodologias, os materiais pedagógicos ou as estratégias em curso, 

tendo em conta a adaptação e contextualização do currículo às 

características da população escolar específica. Neste PCE, aponta-se 

que o professor deve utilizar técnicas e instrumentos específicos e 

diversificados de acordo com os princípios orientadores da avaliação 

explícitos no projecto. Deve: 

• "Atender ao percurso do aluno e ao progresso das 

aprendizagens que realizou; 

• Estimular o sucesso educativo de todos os alunos, 

• Contemplar os vários ritmos de desenvolvimento e 

progressão; 

• Reforçar a função positiva e formativa da avaliação; 

• Criar instrumentos de avaliação não só no âmbito do domínio 

cognitivo, mas também integrar dados sobre competências, 

capacidades, atitudes e valores; 
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• Privilegiar o carácter pedagógico das decisões; 

• Partilhar responsabilidades; 

• Respeitar a autonomia da escola; 

• Garantir a qualidade do ensino" (idem:4). 

Assim, é possível verificarmos a intenção de avaliar o aluno na sua 

dimensão global, isto é, não só no domínio cognitivo mas também 

nos domínios das competências, das capacidades, atitudes e valores. 

A avaliação é entendida, essencialmente, na sua dimensão formativa 

e pedagógica ao ver reforçado o seu carácter positivo e formativo, 

ao atender ao percurso escolar do aluno, ao contemplar os seus 

diferentes ritmos de aprendizagem e ao estimular o sucesso 

educativo de todos. 

Quando o plano do projecto aponta para a partilha das 

responsabilidades e para o respeito pela autonomia da escola 

parece-nos estar implícita uma preocupação com a adaptação do 

currículo ao contexto escolar concreto bem como com a avaliação do 

próprio processo de ensino-aprendizagem, de modo a poder 

garantir-se a qualidade de ensino que também é referida. Parece-

nos, por isso, que este conceito de avaliação formulado no plano do 

PCE em análise se aproxima dos paradigmas subjectivista e crítico 

da avaliação a que nos referimos no capítulo 3, uma vez que se 

reconhece nele uma visão democrática das situações educativas, se 

aponta para uma contextualização curricular e se têm como 

referencial o aluno. 

Podemos, pois, considerar que, de acordo com a análise feita, 

apoiada nas categorias que atrás enunciadas, a concepção que 

orienta este plano do P.C.E. se enquadra preferencialmente numa 

perspectiva sócio-crítica, na medida em que se pretende uma escola 

que desempenhe um papel activo numa mudança para uma 

sociedade mais justa e que desenvolva no aluno, que é tido como 

sujeito na sua dimensão global, uma autonomia pessoal e uma 

interacção humana, atitudes, comportamentos e valores 
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democráticos dando, deste modo, ênfase ao "saber-ser" e 

reconhecendo, deste modo, a educação como acto social. Do ponto 

de vista metodológico, é proposto que o professor dê preferência às 

pedagogias activas e diferenciadas, pretendendo-se que seja 

colaborativo e inovador em relação ao currículo nacional que é visto, 

apenas, como um ponto de partida. Ao propor uma avaliação 

prioritariamente formativa e pedagógica, o projecto tem, 

igualmente, subjacente um tipo de professor reflexivo e cooperativo 

perante o processo de ensino-aprendizagem. 

Por outro lado, também é referido, no PCE em análise, a 

importância da instrução, o "saber" e o "saber-fazer", como outra 

estratégia educativa global, numa perspectiva clássica e tecnicista. 

Parece-nos evidente que a escola, para além da sua componente 

pedagógica e formativa na vertente socializante do currículo, que é 

fundamental neste tipo de população escolar com valores, atitudes e 

hábitos socialmente desvalorizados, tem também esta componente 

instrutiva que fornece aos alunos conhecimentos igualmente 

essenciais para uma formação pessoal e profissional. A este 

propósito relembramos o que sustentámos no capítulo 2, quando 

referimos que o recurso a projectos curriculares, que procuram uma 

via mais efectiva de contextualizar, adaptar e integrar os currículos, 

não significa que se abandonem os saberes disciplinares. O que 

pressupõe é, antes, uma abordagem diferente dos conhecimentos, a 

adquirir pelos alunos, em cada disciplina, numa perspectiva de 

interdisciplinaridade como meio de encontrar formas de trabalho 

conjunto e articulado facilitador do conhecimento do real. Contudo, 

da análise feita, parece-nos que a concepção que orienta este PCE 

revela uma perspectiva sócio-crítica bem mais reforçada do que as 

perspectivas clássica e tecnicista já que não são valorizados 

aspectos que lhe são característicos. 
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6.2.2 Modelo curricular que caracteriza o PCE 

O modelo curricular não está claramente definido neste PCE. 

Apesar das diferentes disciplinas se manterem individualizadas e 

estanques, com tempos lectivos e modos de trabalho bem 

determinados, o que apontaria para um currículo linear/disciplinar, 

existem algumas características que apontam noutro sentido. Assim, 

o agrupamento de determinadas disciplinas em áreas disciplinares 

com algumas afinidades - Departamento de Línguas, Departamento 

de Ciências Sociais, Departamento de Ciências Exactas, 

Departamento de Educação Artística e Tecnológica - que incluem o 

2o e o 3o ciclos, bem como a existência de três novas áreas 

curriculares não disciplinares - Estudo Acompanhado, Área de 

Projecto e Formação Cívica - , as designadas actividades de 

complemento curricular e ainda a existência de Projectos 

Curriculares de Turma que possibilitam e configuram a 

interdisciplinaridade e apontam o caminho dos currículos integrados, 

conferem-lhe um carácter híbrido. 

Quanto às áreas disciplinares, elas procuram interligar ou integrar, 

sempre que possível, os elementos comuns existentes nos 

conteúdos programáticos de cada disciplina, contextualizá-los ou 

modificá-los "elabora(ndo) propostas curriculares locais ou 

regionais" e também é destaca a "introdução das componentes 

locais a nível da Área do Projecto (ou Projecto Interdisciplinar) (...) e 

na Educação para a Cidadania (3a hora de direcção de turma) 

definindo-a como "espaços articulados de promoção de saberes e de 

instrumentos de trabalho, (...) de diálogo e reflexão sobre 

experiências vividas e preocupações sentidas pelos alunos (...) que 

devido à sua natureza interdisciplinar ou transdisciplinar, conduzem 

à realização conjunta de projectos de trabalho alicerçados nos 

problemas, interesses e motivações dos alunos"(/c/em:9). 
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Simultaneamente, parece que se deseja que estas áreas 

disciplinares proporcionem uma experiência de aprendizagem mais 

significativa e globalizada para o aluno, ao definirem as 

"competências transversais (que) atravessam todas as áreas de 

aprendizagem propostas pelo currículo, ao longo dos vários ciclos de 

escolaridade (...) o tratamento da informação, a comunicação, a 

construção de estratégias cognitivas, o relacionamento interpessoal 

e de grupo (que) têm muito em comum em vários ambientes de 

aprendizagem (...) aspectos (em) que podemos encontrar situações 

de aprendizagem comuns^/cfemilO). 

Das novas áreas curriculares não disciplinares, é dito que a Área 

de Projecto tem por objectivo "envolver os alunos na concepção, 

realização e avaliação de projectos, permitindo-lhes articular saberes 

em torno de temas de pesquisa ou de intervenção de diversas áreas 

disciplinares" (idem:7). Em relação ao Estudo Acompanhado, afirma-

se que "o par pedagógico elabora um projecto que visa promover a 

aquisição pelos alunos, de métodos de estudo e de trabalho que lhes 

permitam realizar com crescente autonomia a sua aprendizagem, e 

desenvolver a capacidade de aprender a aprender (...)" (ibidem). A 

Formação Cívica é apresentada como constituindo "um espaço de 

diálogo e reflexão sobre experiências vividas e preocupações 

sentidas pelos alunos, assim como temas e problemas relevantes da 

comunidade e da sociedade." (ibidem) 

Em síntese, podemos inferir que este PCE aposta numa 

perspectiva contextualizadora, interdisciplinar e integradora do 

currículo, que conforme referimos no capítulo 2, são caminhos 

apontados por autores como Leite, C. (2001) quando refere as 

escolas "curricularmente inteligentes", Apple e Beane (2000) quando 

apontam a importância dos "currículos democráticos" ou Alonso 

(2002) quando fala de currículos integrados. Podemos ainda 

estabelecer relações com o que sustenta Roldão (1999b:47) ao 

propor a organização das disciplinas e todos os campos curriculares 
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de outro modo ou ainda com Gimeno, S. J. (1998:78-80) quando 

aponta para um esforço no sentido de interligar conhecimentos 

provenientes de campos disciplinares mais especializados e 

compartimentados e de interligar e desenvolver os conteúdos e as 

competências mais adequadas aos alunos a quem se dirigem 

O plano do PCE afirma, ainda, que o Projecto Curricular de Turma 

(P.C.T.) "é um elemento central da gestão do currículo. É neste 

nível, da turma, que o conjunto das experiências de aprendizagem 

que se proporcionam aos alunos pode ganhar coerência e que a 

articulação entre as diversas áreas do currículo se pode tornar 

realidade"(/c/em:ll). Com efeito, também nós consideramos que o 

P.C.T. é a teia que urde todas as aprendizagens dos alunos, o local 

ideal para tecer um currículo apropriado e contextualizado de acordo 

com as características de cada aluno que compõe cada turma 

específica. E, nesse sentido, concordamos que "tanto a Área de 

Projecto, como o Estudo Acompanhado e a Formação Cívica devem 

ser delineados no P.C.T. em parceria com todas as outras áreas 

disciplinares"(/M/e/77). Conforme referimos no ponto 2.5., apoiando-

nos em Gimeno, S. J. (1998:78-80), a "equipe de professores", aqui 

representada pelo conjunto de professores do conselho de turma, é 

uma forma de trabalhar a integração das componentes das diversas 

áreas disciplinares curriculares na medida em que permite um 

trabalho colaborativo e partilhado uma vez que tem por base um 

conhecimento pormenorizado de cada aluno e é composta por 

elementos com competências diversificadas. Este trabalho de equipa 

é muitas vezes também construído em torno de um tema integrador, 

que é outra forma de interligar os conhecimentos provenientes das 

diversas áreas do saber como forma de proporcionar aos alunos uma 

aprendizagem mais significativa e mais consistente. 

Também as Actividades de Complemento Curricular, apesar de 

serem facultativas, são curriculares e apontam para o 

enriquecimento cultural e cívico, a formação física, desportiva e 
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artística bem como a inserção na comunidade. No caso do projecto 

aqui em análise, estas actividades são caracterizadas como "espaços 

articulados de promoção de saberes e de instrumentos de trabalho 

que, devido à sua natureza interdisciplinar ou transdisciplinar, 

conduzem à realização conjunta de projectos de trabalho alicerçados 

nos problemas, interesses e motivações dos alunos" (idem: 10). 

Conforme referimos no capítulo 2., a interdisciplinaridade, a 

articulação e a integração curriculares são metas desejáveis para 

conseguir aprendizagens consistentes e significativas para o tipo de 

alunos a quem se dirigem mas são também, como afirmámos no 

mesmo capítulo, difíceis de conseguir. Em nosso entender, os 

modelos de integração curricular que mais próximos parecem estar 

do que é proposto no PCE aqui em análise parece-nos serem os 

referidos por Gimeno, S 3. (1998:78-80): "o modelo de organização 

de conteúdo em torno de áreas de conhecimento e experiência" e a 

"equipe de professores", pelo facto de existirem já alguns indícios de 

práticas curriculares nesse sentido nas áreas curriculares não 

disciplinares e através da articulação curricular conseguida nas 

propostas dos PCT. Contudo, não podemos afirmar que são práticas 

enraizadas e generalizadas na maior parte dos conselhos de turma. 

Este plano do PCE apresenta, também, e cumprindo os normativos 

em vigor, o desenho curricular imposto pela tutela que refere as 

diversas disciplinas que integram o currículo nacional embora 

agrupadas por áreas afins, com tempos específicos para cada área 

podendo a escola atribuir a cada disciplina o número de tempos que 

mais se adequar à sua população escolar, sem modificar o total 

superiormente definido para cada área. 

Em síntese, infere-se, deste modo, que o modelo curricular 

subjacente a este PCE é um modelo híbrido, pois, apesar de apontar 

para práticas de integração curricular e de interdisciplinaridade, 

assenta, essencialmente, ainda, num modelo curricular tipo mosaico 

definido centralmente em que os saberes ainda estão 
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compartimentados em disciplinas estanques, com espaços de tempo 

e lugar bem determinados, que, este PCE afirma tentar diluir através 

da ênfase posta nos projectos curriculares de turma, nas novas 

áreas curriculares não disciplinares, com a inclusão de disciplinas de 

oferta de escola e com a reorganização sequencial dos tempos 

lectivos de acordo com a área disciplinar. 

6.2.3 Processos de construção do PCE 

A participação dos professores na construção deste projecto não é 

explícita, no documento analisado. Contudo, dado que nós próprias 

participámos da sua construção, pudemos constatar que a sua 

génese provém de uma acção de formação para um grupo de 

professores que manifestaram interesse em elaborar a parte 

conceptual e a dimensão do plano do P.C.E. . Finalizada a tarefa, 

este grupo de professores, através de outra acção de formação, 

alargada a todo o corpo docente da escola, expôs o seu trabalho e 

submeteu-o à crítica e à aprovação/remodelação dos colegas. 

Posteriormente, cada área disciplinar reuniu para redefinir, adaptar e 

contextualizar os conteúdos programáticos das suas áreas e 

seleccionar competências mais adequadas aos alunos daquele 

contexto. 

A adaptação desses conteúdos programáticos, além de ter sido 

feita nas áreas disciplinares, continua, ainda hoje, a ser feita no 

conselho de cada turma, através dos P.C.T.(s). Por outro lado, 

apesar do desenho curricular ser baseado na proposta do Ministério 

da tutela, foram introduzidas disciplinas novas, depois de aprovadas 

as suas propostas pelo Conselho Pedagógico, como a Informática, 

nos 5o, 6o e 7o anos de escolaridade e a Educação para a Saúde nos 

8o e 9o anos (esta última introduzida no lectivo de 2003/04, devido 

a alguns problemas surgidos na área da saúde, nesta população 
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escolar) que, pensamos, vão ao encontro do interesse dos alunos, 

mas que também concretizam as novas orientações da 

reorganização curricular no que se refere ao domínio das novas 

tecnologias de informação e comunicação e da escola intervir ao 

nível da melhoria da saúde da população. 

As disciplinas foram agrupadas em sequências lectivas, de acordo 

com a área disciplinar e atribuídas ao mesmo professor, sempre que 

possível, de modo a permitir uma gestão curricular mais articulada e 

eficiente. 

A existência de um único intervalo de 30 minutos, no espaço da 

manhã e outro no da tarde, aspectos introduzidos quando se iniciou 

o processo de participação da escola na tomada de decisão, ao nível 

da organização do currículo, tem permitido constatar, não só um 

maior aproveitamento dos tempos lectivos mas, igualmente, evitar 

alguns conflitos constantes entre alunos, particularmente graves e 

frequentes no tipo de alunos que caracteriza a população desta 

escola, motivados também pela própria arquitectura do espaço que 

dificulta o acesso dos alunos ao recreio. 

Quanto ao tipo de materiais para a concretização do projecto 

curricular de escola, existem propostas, nas várias áreas 

disciplinares, de materiais elaborados por professores da cada 

disciplina disponíveis para serem utilizados por outros professores, 

arquivados em "dossiers", o mesmo acontecendo para as três novas 

áreas curriculares não disciplinares. Contudo, não existe qualquer 

material que proponha a integração disciplinar. 

Infere-se, assim, que, quanto aos processos de construção do PCE, 

ele foi elaborado numa situação que envolveu um conjunto de 

professores que deu especial atenção às características dos alunos, a 

quem era dirigido. Por exemplo, ao nível da organização dos tempos 

lectivos, procurou-se proporcionar aos alunos um único intervalo do 

30 minutos tendo em vista a gestão de conflitos e melhorar as 

condições de acesso ao recreio, introduziram-se disciplinas de oferta 
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de escola que vão de encontro às preferências, mas também às 

necessidades educativas dos alunos. Por outro lado, alguns dos 

professores, para além do seu trabalho individual como pessoas 

singulares, colaboraram, num todo colectivo, quer, num primeiro 

momento, quando ocorreu a acção de formação que promoveu este 

PCE, quer posteriormente quando este projecto foi dado a conhecer 

a toda a escola e quando a colaboração de cada um foi requerida. 

Contudo, e porque se reconhece a existência necessária e 

incontornável de disciplinas estanques neste plano do PCE, infere-se 

também que continua a existir um trabalho individual dos 

professores, na parte do mosaico que lhes compete, paralelamente 

com a trabalho colectivo que se depreende realizarem se 

pretenderem cumprir as perspectivas interdisciplinares que o plano 

propõe. 

Quanto aos enfoques do PCE, verificamos que foi dada atenção 

especial às características dos alunos na medida em que se propõe a 

realização de adaptações curriculares específicas, não só ao nível 

dos conteúdos programáticos mas também quando se organizam os 

tempos lectivos de modo a contemplar apenas um intervalo em cada 

turno ou a introdução de novas disciplinas que vão ao encontro dos 

interesses dos alunos. 

6.3. Uma análise do PCE na dimensão dos efeitos 

Neste ponto do trabalho focamos os efeitos do desenvolvimento do 

PCE, decorrentes da sua concretização através dos Projectos 

Curriculares de Turma, centrando-nos na dimensão "Efeitos gerados 

pelo PCE" que subdividimos em três categorias: efeitos do PCE no 
exercício profissional dos professores (EP); efeitos do PCE 
nas relações escola/comunidade (EC); efeitos do PCE ao nível 
dos alunos (EA). 
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Retomamos aqui a ideia que vimos afirmando ao longo deste 

trabalho de investigação de que o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas com vista ao sucesso dos alunos, numa 

escola aberta e inclusiva, com capacidade de decisão e atenta à 

diversidade cultural da população que a frequenta, passa por uma 

adequação do currículo nacional ao contexto escolar. Ora, em nosso 

entender, e como afirmámos no capítulo 2, os PCE e os PCT são dois 

dispositivos importantes para a reconstrução do currículo nacional 

aproximando-o das características e vivências dos alunos a quem se 

dirige. Contudo, revelam características diferentes. Enquanto que o 

PCE explicita uma orientação para a escola no seu todo, os PCTs são 

concebidos no âmbito de cada conselho de turma e desenvolvidos 

em actividades que devem ter em conta, especificamente, os alunos 

reais de cada turma (embora não podendo perder de vista quer o 

PCE e, obviamente, o currículo nacional). 

Confirmando esta ideia, no decreto-lei 6/2001, no seu artigo 2o , 

ponto 4., pode ler-se que "as estratégias de concretização e 

desenvolvimento do currículo nacional e do projecto curricular de 

escola, visando adequá-los ao contexto de cada turma, são objecto 

de um projecto curricular de turma concebido, aprovado e avaliado 

pelo (...) conselho de turma". 

Como referimos anteriormente no capítulo 2, o PCT é, em nosso 

entender, um dos meios de caminharmos para a concretização de 

uma cultura integradora do currículo que contrarie o conceito de 

currículo "mosaico" que ainda impera na escola de hoje. 

Se considerarmos que é ao nível do conselho de turma que se 

planificam e se articulam as actividades que irão concretizar o 

currículo que se pretende organizar e desenvolver, então, o Projecto 

Curricular de Turma será um suporte privilegiado para tal efeito. 

Assim, as representações que os professores têm do PCT parecem-

nos relevantes para entendermos os seus efeitos ao nível da 
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organização e desenvolvimento curriculares, ao nível dos alunos e ao 

nível da utilização de metodologias de aprendizagem. 

Parece então evidente que, ao pretendermos analisar o modo de 

consecução do PCE, é fundamental conhecermos o modo de 

concepção e de desenvolvimento dos PCTs. É o que pretendemos 

fazer neste ponto do trabalho. Para isso, definimos e apresentamos 

o conjunto de categorias e subcategorias que orientaram essa 

análise, isto é, que orientam o olhar que incidimos sobre os PCTs. 

Após uma análise detalhada do PCE, no plano da concepção 

pretendemos, também, verificar de que modo ele está a ser posto 

em prática, pelos professores. Para isso, recorremos também à 

informação obtida através da observação de reuniões de conselho de 

turma, de entrevistas aos directores de turma e de questionários aos 

professores e aos alunos onde recolhemos informação que julgamos 

necessária e fundamental para uma melhor compreensão da 

concepção e execução dos PCTs. 

A observação dos conselhos de turma e o questionário de resposta 

aberta aos professores permitiram-nos recolher dados sobre efeitos 

do PCE no exercício profissional dos professores (EP) e nas relações 

entre a escola/comunidade ÍEQ. Na primeira categoria, os dados 

recolhidos foram organizados tendo em conta as seguintes 

subcategorias:_atenção dada às características dos alunos (CA), 

articulação entre professores do conselho de turma (AP), 

planificação de actividades (PA), papéis dos professores no currículo 

(PC). O texto que se segue pretende clarificar o campo a que diz 

respeito cada uma destas subcategorias: 

• Atenção dada às características dos alunos (CA) 

Como referimos no ponto 1.2.. Stoer e Cortesão (1998) 

consideram que a escolarização de massas continua a produzir 

cidadãos para o estado-nação, tarefa essencial da escola, a nível 

oficial. No entanto, ao produzir cidadãos, produz também 

"etnicidades fictícias", o outro, o que é diferente do aluno virtual 
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para quem é concebido o sistema e o currículo nacional. Daqui a 

necessidade absoluta de caracterizar os alunos de cada turma, de tal 

forma que o seu conhecimento aprofundado e individualizado 

conduza à integração e à valorização da sua diversidade. Por isso, 

esta subcategoria é por nós considerada fundamental a um processo 

de gestão curricular que pretende fazer do PCE e dos PCTs 

dispositivos promotores de uma adequação positiva do currículo 

nacional aos contextos locais. 

Da análise dos registos feitos durante as observações dos 

conselhos de turma, construímos outras subcategorias com as 

representações que os professores têm da situação sócio-familiar de 

cada aluno, das suas preferências, motivações e principais 

problemas que eles manifestam. Clarificando essas subcategorias, 

dizemos: 

^Caracterização sócio-familiar (CAI) diz respeito às representações 

que os professores do conselho de turma têm do ambiente social e 

familiar de cada aluno, problemas ou facilidades detectadas que, de 

alguma maneira, possam influenciar o desempenho escolar do aluno 

e que justifiquem a organização do trabalho escolar dos professores; 

-Escolha dos conteúdos em função da caracterização/preferências 

dos alunos (CA2) foca as opções dos professores por determinados 

conteúdos que se justifiquem pertinentes para a formação e a 

construção da aprendizagem, em consequência da caracterização 

dos alunos, para conseguirem, mais facilmente, a sua participação 

na gestão do currículo e nas actividades lectivas. 

• Articulação entre professores do conselho de turma (AP) 

Sendo por nós considerada a articulação entre os professores do 

conselho de turma como fundamental para uma gestão e 

desenvolvimento curricular capaz de conduzir a um maior sucesso 

educativo, e sendo ela uma das chaves para uma real gestão local 

do currículo nacional, pretendemos verificar as opções curriculares 

concertadas pelos docentes, quer no domínio das atitudes, quer no 
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domínio cognitivo. Esta subcategoria foi ainda subdividida nas 

seguintes: 

-Articulação de conteúdos (API), entendida como o grau de 

relevância e o modo como os professores se referem à articulação 

de conteúdos bem como as escolhas que fazem dos conteúdos 

curriculares, tendo em atenção os conteúdos das outras disciplinas, 

os interesses e as dificuldades dos alunos e as competências que se 

pretendem desenvolver; 

-Articulação de procedimentos em relação a comportamentos dos 

alunos (AP2), isto é, as opções que os professores tomam, em 

relação ao comportamento dos alunos, de modo a tomarem uma 

atitude concertada, com vista a uma melhor socialização e 

integração dos alunos; 

-Articulação ao nível dos referentes e critérios de avaliação dos 

alunos (AP3), isto é, o que os professores do conselho de turma 

definem, para avaliarem as aprendizagens dos alunos. 

• Planificação de actividades (PA) 

A planificação de actividades é um procedimento relevante para 

uma boa gestão e articulação do currículo, como meio de clarificar o 

que se pretende realizar, o como e o quando, tendo em conta os 

contextos escolares, os meios disponíveis e os diversos 

intervenientes. A avaliação ao longo e no final do processo de 

implementação deve ser sempre tida em conta para poder alterar e 

regular os procedimentos. Esta subcategoria foi também repartida 

em: 

-Modos de planificação (PAI), que entendemos como os diferentes 

processos de planificar as actividades; 

-Tipo de actividades (PA2), que entendemos como as diversas 

actividades planificadas pelos professores, no âmbito do projecto 

curricular de turma; 
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-Modo de avaliação da planificação (PA3), que entendemos como 

os processos e os instrumentos que os professores utilizam para 

avaliar as suas planificações. 

• Papéis dos professores no currículo (PC) 

Os papéis que os professores assumem em relação ao currículo 

são determinantes para a gestão e desenvolvimento que dele fazem. 

Assim, nesta categoria focamos o modo como os professores gerem 

e desenvolvem o currículo nacional atendendo às especificidades do 

contexto escola e turma bem como a sua percepção de currículo 

local. Em relação a esta subcategoria, definimos as seguintes 

características: 

-O papel do professor na gestão e construção do currículo (PCI), 

que entendemos como o papel que os professores têm na gestão e 

na construção do currículo local, tendo em conta as características 

pessoais e sócio-culturais dos alunos, o contexto escolar e os meios 

disponíveis; 

-O papel do professor na lógica de consumidor do currículo (PC2), 

que entendemos como aquele que tem a função de mero veículo 

transmissor do currículo nacional, numa perspectiva tecnicista de 

currículo. 

Quanto à categoria Relações entre a Escola e a Comunidade (EC), 

consideramos que a escola deve ter uma ligação activa e constante 

com a comunidade educativa em que está integrada, numa 

perspectiva de comunicação dialogante tendente a encontrar 

soluções para os múltiplos problemas que desaguam na escola. Para 

além do conhecimento que o conselho de turma deve ter dos seus 

alunos e do seu meio familiar, a escola deve promover a intervenção 

activa dos encarregados de educação, e, na generalidade, da 

comunidade, no processo de gestão, articulação e organização 

curriculares em que tal seja justificável. Em relação a esta categoria, 

definimos ainda a subcategoria: 

• Envolvimento do meio familiar CECI) 
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Entendemos por esse envolvimento as acções em cuja 

planificação, desenvolvimento ou avaliação, elementos do meio 

familiar do aluno intervieram directamente ou, ainda, assistiram ou 

presenciaram actividades promovidas pela escola; 

Depois de definidas as categorias e a subcategorias enunciadas, 

procedemos ao recorte do texto elaborado a partir das observações 

das reuniões de CT organizando-o apropriadamente. O quadro 2 

apresenta o resultado dessa organização. 

Quadro 2 - Tratamento dos registos de observação dos 
conselhos de turma 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Efeitos do PCE Atenção dada às 
ao nível do características dos 
exercício alunos (CA) 
profissional dos 
professores (EP) 

• Caracteri 
zação 
pessoal 
e sócio-
familiar 
(CAI) 

DISCURSO DOS PROFESSORES 

"A D.T. dá algumas características dos 
alunos e do meio familiar." 
"...toda a família está ligada ao tráfico de 
droga." 
"...falta que se farta!" 
"Teve conflitos com os colegas..." 
"Ele é mesmo mau!" 
"Zangou-se, pegou nas coisas e saiu porta 
fora" 
"Fiz a caracterização da turma"(DT) 
" DT fez a detecção dos principais problemas 
da turma: falta de organização, interesse e 
de trabalho bem como problemas graves de 
indisciplina." 
É um professor do ano anterior que 
identifica as características dos alunos" 
"Alguns alunos têm problemas familiares 
que se reflectem negativamente no seu 
desempenho escolar." 
"...dado o seu desenvolvimento social" 
"...temos de observar o tipo de alunos que 
temos" 
"...descobre-se muito acerca do perfil do 
aluno" 
"Há uma relação complicada entre a mãe e 
este aluno" 
" a aluna é muito malcriada" 
"Não leva nada nem faz nada." 
"Este tipo de escola não lhe diz nada, não 
lhe interessa" 
"é o mesmo desinteresse total" 
Eles não se interessam por nada 
"Eles não se calam...ignoram o professor 
completamente...é como se estivessem no 
recreio" 
"mas nada a interessa, não ouve os 
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professores e diz constantemente :não 
gosto de estudar! Não gosto da escola!" 
"A DT fez a detecção dos principais 
problemas da turma: indisciplina, falta de 
interesse, de trabalho e de organização" 
"Os alunos têm fortes capacidades mas 
desperdiçam-nas" 
"Continuam as ameaças e os insultos entre 
alunos que também continuam a circular 
nas aulas de aula sem autorização 
perturbando-as" 
" A aluna não aceita repreensões" 
"Sai da sala e batendo com a porta" 
"Faltam muito" 
"Não ligam nada""Não trazem material" 
"Passam a aula a atirar papelinhos" 
"Portam-se muito mal na aula de Inglês e 
Português e de um modo geral em todas." 
"Ninguém está interessado em aprender" 
"Não têm interesse por nada" 
"Desistem... simplesmente" 
"riscam as mesas todas" 
"Ninguém quer saber deles" 
"em casa ninguém lhes liga" 
" 0 pai está preso por droga" 
"Não fazem as tarefas propostas" 
"São pouco pontuais" 
"levantam-se e saem sem autorização, 
insultam-se, agridem-se nas aulas" 
Principais problemas: mau comportamento, 
falta de autonomia, organização e de 
concentração. 
"No que respeita ao comportamento e aos 
problemas detectados na reunião anterior 
eles mantêm-se todos." 
" 0 aluno está a tomar calmantes" 
"A aluna está totalmente abandonada" 
" explicaram que este comportamento se 
devia à rejeição do pai" 
"Ninguém tem o conceito de divisão" 
"Os alunos nem sequer sabem fazer contas" 
"Logo na 1° aula os alunos pegaram-se à 
pancada" 
"Ofereceu porrada a outro colega porque ele 
lhe chamou nomes" 
"ele continuou a chamar nomes e disse (ao 
professor) Eu não tenho medo de s i ! " 
"É agressivo com a prof, e oferece-lhe 
porrada quando ela o manda sair" 
" 0 R. ameaça que lhe fura os pneus do 
carro" 

• Escolha "Convém sondar os alunos para o 
dos conteúdos levantamento de dados sobre os seus 
em função das interesses" 
características "São matérias que os alunos costumam 
/ preferências gostar" 
dos alunos "Logo vejo o que os alunos querem tratar." 
(CA2); "...como os alunos querem trabalhar e o 

quê." 
" 0 mais importante é fazer com que os 

alunos se interessem pelas coisas" 
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"...ou pelo menos perguntar aos alunos se 
querem continuar a desenvolver esse 
trabalho ou se sugerem outros temas." 
"Eles precisam de coisas muito concretas, 
têm de ser muito dirigidos" 
"Talvez irem para a horta pedagógica" 
"...são os alunos que escolhem o subtema" 
"DT: Ouvi-los é importante para a definição 
dos temas." 
"Prof.:Os miúdos também têm de participar 
na definição do tema da área projecto". 
"Vou ter de começar pelo princípio" 

"Prof.: Os DT valorizam bastante a área de 
Formação 
Cívica para a transmissão de valores aos 
nossos alunos dado o seu desenvolvimento 
social." 
"DT: Dado o comportamento da turma 

vamos insistir em valores e atitudes em 
detrimento dos conteúdos, se for 
necessário" 

Articulação entre 
professores do conselho 
de turma (AP) 

• Articulação de 
conteúdos, 
pelos 
professores 
(API); 

Articulação de 
procedimentos 
em relação a 
comportamento 
s dos alunos 
(AP2); 

"Eu queria articular os conteúdos para o I o 

período" 
"De que forma podemos articular os 
conteúdos...?" 
"Mas já tens ideia de como vais começar?" 
"Sim. Vou ter de retomar os conceitos de 
divisão" 
"Eu não sei onde eles ficaram. Talvez nos 
Descobrimentos...vou ter de ver..." 
"...em que todas as disciplinas participaram" 
"... para articular o PCT foi pelas atitudes: 
parâmetros das fichas de avaliação)" 
"DT: Pedi aos colegas que ao longo do ano 
articulassem os conteúdos com estes 
parâmetros das atitudes e valores como 
entrada" 
"DT: este ano proponho os conteúdos como 
entrada: temas relevantes de cada 
disciplina" 
"Acham que podemos trabalhar melhor a 
partir de temas?" 
"vamos insistir numa concertação de 
atitudes e valores" 

" Que faço quando isso acontecer?" 
"Deixa sair o aluno" 
"Temos de ter alguma coerência de atitudes 
em relação aos alunos" 
"Vamos definir então estratégias comuns em 
relação ao comportamento dos alunos" 
A DT apela a uma concertação de atitudes 
em relação a determinados pontos da 
relação prof./aluno na sala de aula. 
"Como estratégias devemos continuar a 
trabalhar e a mandar mensagens aos Ene. 
de Ed." 
"Da próxima vez que ele se levantar marca-
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Articulação ao 
nível dos 
referentes e 
critérios de 
avaliação dos 
alunos (AP3); 

através da 

para a rua. 

lhe falta que a mãe trata do assunto" 
"todos nós estamos a chamar a atenção 
para a indisciplina mas a articulação é fácil 
porque estamos todos preocupados com 
este aspecto" 
"Como vamos actuar? Vamos aplicar 
castigos: tirar os intervalos e propor 
tarefas? Chamar os pais? 
"Se não levam material nem os deixo 
entrar" 
"Isso é muito radical" 
"Alguns podem emprestar" 
"Leva falta de material" 
"ou fazer comunicação 
caderneta" 
"Não é admissível mandá-los 
Isso é o que eles querem" 
"A conversa com os pais em casa é 
importante" 
"Na sala, eu falo e eles têm de acatar" 
"DT: Temos de ter uma atitude concertada: 
ou escrevem na caderneta ou passam-me a 
informação para eu comunicar aos pais" 
"Não vou chatear o DT 
nem escrever na caderneta" 
"Não estou para perder tempo a escrever na 
caderneta porque não é lida nem trazida" 
"Não estou para perder tempo com quem 
não quer saber" 
"Vamos fazer um conselho disciplinar" 
"Pode-se convocar uma reunião com os pais 
e os professores" 
"Os meninos vão buscar uma pano com 
detergente e limpam" 
"Quando não trazem (caderneta) devem 
ficar castigados" 
"Uma esticadelinha de orelha de vez em 
quando não lhes fazia mal" 
"eu marco falta e não deixo sair" 
"Que medidas podemos tomar para resolver 
estes problemas?" 
"Eu teria todo o prazer em que as faltas os 
acalmassem..." 

"...havia uma equipa de alunos responsável 
pela avaliação dos colegas." 
"todos estes trabalhos devem ser avaliados 
no processo e no final das actividades" 
"Em Estudo Acompanhado e em FQ os 
alunos poderiam fazer essa avaliação" 
"apesar de ter positiva nos testes vai levar 
negativa porque não se porta bem nem traz 
o material" 
"Eu já lhes disse que o comportamento se 
reflecte na nota final" 
"Um aluno que tenha um 3 no primeiro e no 
segundo período já não pode chumbar" 
{Os professores discutiram sobre este 
assunto sem chegar a uma conclusão). 
"Com o número de queixas que eu tenho 
destes alunos se o comportamento vai 
influenciar a nota final..." 
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Planificação de 
actividades (PA) 

• Modos de 
planificação 
(PAI) 

Tipo de 
actividades 
(PA2); 

"Dada a importância do PCT, a DT trouxe 
fotocópias para explicar aos colegas o que é 
um PCT, o Est. Ac. e o Proj. Int.." 
"...ver a melhor forma de os cruzar" 

"...ter em conta o momento em que cada 
disciplina pode participar" 
"No Proj. devem entrar todas as 
disciplinas..." 
"De que forma podemos articular..." 
"...para articular o PCT foi pelas atitudes..." 
"Já planificaram alguma coisa? 
(Departamento)" 
"...mas não tinham ainda as planificações 
(de departamento)" 
"Temos de definir o Projecto 
Interdisciplinar" 
"DT: Vamos ver se podemos conciliar..." 
"DT:...pedi aos colegas que articulassem..." 

"Prof.: Es tu que fazes a articulação?" 
"DT:Eu gostaria que fossemos todos" 
"O DT pediu estratégias para o PCT" 
"Os DT valorizam bastante a área de 
Formação Cívica..." 
"...conciliar (as planificações de 
departamento) com o PCT." 
"O ano passado fizemos... e gostaria de 
continuar este ano" 
"Temos de definir o Projecto Interdisciplinar" 
"...para articular o PCT foi pelas atitudes 
(parâmetros das fichas de avaliação)" 
"Este ano proponho os conteúdos como 
entrada..." 
"...trabalhar a partir de temas?" 
"...vamos pôr no papel os temas relevantes 
de cada disciplina e ver a melhor forma de 
os cruzar." 
"...um guião que será distribuído 
posteriormente para a elaboração de PCT" 
"O que é prioritário é a definição de 
objectivos para a concretização do Projecto" 
"...mas se o trabalho for orientado para as 
disciplinas da área artística..." 
"...houve a preocupação de continuar o que 
já fora iniciado no ano anterior..." 
"...partindo sempre do tema aglutinador." 
"...temos de definir o projecto 
interdisciplinar" 
"convém planificar o trabalho" 
(A DT apresenta fotocópias de documentos 
para explicar aos colegas o que é o PCT e a 
operacionalização das competências gerais) 
"Se houvesse um tema (do PCT) teria de ser 
sobre mudança de atitudes, competências 
transversais mais do que conteúdos" 
"Só trabalhei uma vez com tema em que 
todas as disciplinas participaram" 
(A DT distribuiu fichas para a 
coordenação/planificação do PCT) 

"Fazer uma orquestra de brinquedos" 
"Eu falava dos brinquedos na aula_Prof. 
Inglês"  

de 
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Modo de 
avaliação 
da 
planificação 
(PA3); 

"Podiam fazer textos sobre esse tema e 1er 
sobre isso - Prof, de Port." 
"Nas CN é mais difícil mas...com os sistemas 
podia-se fazer um jogo da glória" 
"E eles podiam elaborar as regras do jogo 
em Port" 
"Vão fazer um cartaz sobre as regras de 
comportamento na sala de aula com o 
respectivo castigo para quem não as 
cumprir" 
"Vamos tentar construir uma página na net" 
"... fizemos o concurso Quem quer ser bom 
aluno?" 
" Teatro na disciplina de inglês" 
"Leitura do Cavaleiro da Dinamarca" 
"Gravar um CD" 
"Em Estudo Acompanhado mando-os 
sublinhar depois de lerem as matérias nos 
livros" 
"dar a divisão da circunferência" 
"...fizemos um projecto sobre alimentação" 
"...para a visita de estudo" 
"Era interessante pesquisar o património 
local." 

"O importante será a concretização do 
projecto, o produto final" 
"Mas foi muito difícil (concretizar o PCT)" 
"Prof.: Os professores têm consciência de 
que há coisas que não se concretizam em 
termos de produto final" 
"Temos de ver o que é exequível e o que é 
megalómano. Mais vale ser um PCT mais 
modesto de que ter um bonito que não se 
faça" 
"Eu acho que o PCT não se pode restringir a 
um tema." 
"DT- O PCT está a decorrer... 
Prof - Não decorre nada. Não funciona. Nada 
funciona." 
"DT- O PCT está a decorrer com algumas 
dificuldades. Não estamos a fazer nada... 
Não sei... Não me parece..." 
"São poucas as escolas que conseguem pôr 
os PCT a funcionar" 
"Prof - Qual é a utilidade (do PCT)? 
"Prof - Grande utilidade(ar de gozo). Os 
alunos aprendem muito...." 
"Ter bom-senso em relação ao contexto 
para a construção do PCT 
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Papéis do professor 
no currículo (PC) 

• Os papéis 
do 
professor 
na gestão e 
construção 
do currículo 
(PCI); 

• Os papéis 
do 
professor 
na lógica de 
consumidor 
de currículo 
(PC2); 

"Propunha então primeiro detectar os 
problemas, as prioridades de intervenção 
para depois irmos às competências" 
"0 PCT é tudo o que nós fazemos, tudo o 
que exploramos..." 
"...cada disciplina pode participar (na 
construção do PCT)." 
"És tu que fazes a articulação? (dirigindo-se 
à DT)" 
"Eu gostaria que fôssemos todos" 
"Nesta proposta de actividades deverá estar 
contemplada a interdisciplinaridade" 
"...era feita uma tentativa de 
interdisciplinaridade com actividades 
propostas para essas disciplinas de acordo 
com temas a partir de cada disciplina" 

Efeitos qerados 
pelo PCE nas 
relações entre a 
Escola e a 
Comunidade 
(EC) 

• Envolvimento 
do meio 
familiar (EC1) 

"A família não se interessa." 
"cheguei a falar com a mãe..." 
"...nem queria saber se a filha ia à escola ou 
não." 
"...mas a mãe não liga nada." 
"Não tenho justificação nenhuma das faltas" 
"A mãe nunca cá veio" 
"A mãe não comparece na escola" 
"A mãe nunca colaborou nem com o 
psicólogo nem com os médicos que 
acompanharam o miúdo" 
" Eu falei com a mãe" 
"Eu estou constantemente a contactar com 
os pais e eles não actuam ou pelo menos 
não se vê os resultados" 
"Eu tenho falado com os pais" 
"Alguns (E.E.) vêm à escola" 
"Os E.E. até dizem que os profs deviam 
chegar a roupa ao pêlo aos alunos" 
"Prof.: {dirigindo-se ao representante dos 
Enc.Ed) Por que não traz aqui a mãe do R? 
Nós agradecíamos." 
"DT (dirigindo-se ao representante dos 
Enc.Ed.) Já que aqui está pedia-lhe que 
dissesse à mãe do R. ..." 

Para a análise dos efeitos do PCE ao nível do exercício profissional 

dos professores (EP}. apoiamo-nos na informação recolhida através 

dos questionários de perguntas aberta feitos aos professores e 

definimos as seguintes subcategorias: 
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• Efeitos positivos do PCT ao nível da organização e 

desenvolvimento curricular (RP1) 

Entendemos por tal as representações que os professores têm 

sobre os efeitos positivos que a implementação do PCT produziu ao 

nível da organização e desenvolvimento curricular; 

• Efeitos negativos do PCT ao nível da organização e 

desenvolvimento curricular (RPlb) 

Nesta subcategoria focamos as representações que os professores 

têm sobre os efeitos negativos que a implementação do PCT 

produziu ao nível da organização e desenvolvimento curricular. 

A informação recolhida através dos questionários de perguntas 

abertas, permitiu-nos identificar a categoria Efeitos do PCE ao nível 

dos alunos (EA), e as seguintes subcategorias: 

• Efeitos positivos do PCT ao nível dos alunos (RP3a) 

Esta subcategoria entendemo-la como as representações que os 

professores têm sobre os efeitos positivos que a implementação do 

PCT produziu ao nível alunos; 

• Efeitos negativos do PCT ao nível dos alunos (RP3b) 

Esta subcategoria foca as representações que os professores têm 
sobre os efeitos negativos que a implementação do PCT produziu ao 
nível dos alunos. 

À semelhança do procedimento seguido na análise dos registos dos 

diários, neste caso, de análise das respostas dos professores às 

perguntas abertas feitas através de questionários, procedemos ao 

recorte do texto organizando-o apropriadamente. O quadro 3 

sistematiza essa organização da informação. 
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Quadro 3.Tratamento das respostas dos professores aos 
questionários 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 3ISCURSO DOS PROFESSORES 

Efeitos do PCE 
ao nível do 
exercício 
profissional dos 
professores 
£EP1 

-Efeitos positivos 
ao nível da 
organização e 
desenvolvimento 
curricular. (RPla) 

"Articulação das diferentes áreas disciplinares 
sobre as competências a adquirir" 
"Maior envolvimento dos professores da turma" 
"Melhor conhecimento dos conteúdos 
programáticos próprios e das outras disciplinas". 
"Maior sintonia das diferentes matérias e 
actividades" 
"Maior conhecimento de cada professor da 
turma" 
"Trabalho para um projecto comum" 
"Maior objectividade na articulação de conteúdos 
e temas" 
"Facilita a organização da acção educativa" 
"Adaptação do currículo nacional às 
características da tu rma" 
"Alguma interdisciplinaridade (às vezes forçada) 
que conduziria idealmente à consciência do saber 
como conjunto" 
"Permite uma articulação de conteúdos das 
diferentes disciplinas com vista à obtenção de 
um determinado objectivo (de acordo com as 
necessidades educativas da turma)" 
"Frequentes encontros do CT" 
"Debate dos problemas existentes na turma que 
permitem repensar e reorganizar o PCT" 
"Estruturação e organização conjunta das 
aprendizagens a conseguir pela turma tendo em 
conta os modos de aprender dos alunos, as suas 
experiências e necessidades" 
"Articulação com o funcionamento global da 
escola" 
"Avaliar resultados de decisões curriculares 
tomadas" 
"Definir aprendizagens transversais a priorizar" 
"Interdisciplinaridade e selecção de conteúdos 
programáticos mais importantes na consecução 
do projecto" 
"Conseguir fazer-se uma planificação de 
entrosamento das diferentes áreas curriculares" 
"Lançar a discussão acerca de prioridades 
pedagógicas e curriculares para cada turma" 
"Interdisciplinaridade que evite repetições" 
"Flexibilização das aprendizagens ao nível dos 
conteúdos e das competências" 
"Articulação do PE-PCE-PCT. Só assim o PCT se 
(re)constrói e se apropria um currículo face a 
uma situação real definindo opções e 
intencionalidades próprias, construindo modos 
específicos de organização e gestão curriculares 
adequados às aprendizagens de um currículo 
concreto para um contexto concreto" 
"Partilha de experiência entre os professores" 
"Recurso a metodologias diversificadas que se 
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-Efeitos negativos 
ao nível da 
organização e 
desenvolvimento 
curricular. (RP2b) 

complementam" 
"Partilha de metodologias e estratégias que 
possam resultar em algumas disciplinas" 
"sintonia nas diferentes metodologias adoptadas" 
"Permite a troca de opiniões sobre práticas 
pedagógicas para alcançar o sucesso" 
"Possibilidade de reformulação de metodologias 
e de estratégias sempre que necessário" 
"Previsão e definição de estratégias adequadas 
ao perfil dos alunos" 
"Pôr em comum diferentes métodos" 
"Possibilita aos professores a revisão de 
estratégias de actuação no decurso de 
discussões no âmbito do PCT que é muito 
positivo a este nível" 
"Permite adoptar estratégias de diferenciação 
que favoreçam aprendizagens" 

"O corpo docente entende o processo de uma 
forma burocrático/administrativa" 
"Muito papel e pouco lucro" 
"Muita preocupação com a papelada" 
"Má articulação dos conteúdos das diferentes 
disciplinas provocando repetições" 
"dificuldade em encontrar tempos comuns para 
se trabalhar em conjunto" 
"Não passar de um monte de papéis sem sentido 
prático" 
"Várias concepções de PCT mesmo dentro da 
mesma escola" 
"Morosidade na concepção do processo" 
"Dificuldade de implementação do PCT" 
"Difícil de conceber e de pôr em prática" 
"Condicionalismos e condicionantes que não 
permitem um desenvolvimento normal da 
proclamada Gestão Flexível do currículo" 
"Dificuldade na continuação dos PCT no ano 
seguinte" 
"Dificuldade de implementação" 
"Má preparação dos professores em termos 
organizativos" 
"Dificuldade em trabalharem em grupo" 
"Falta de sentido democrático" 
"Falta de formação pedagógica" 
"Confusão entre o que se pretende, o que se faz 
realmente e o produto final" 
"Difícil de articular" 
"Demasiada burocracia" 
"Dificuldade de articular os currículos das 
diferentes disciplinas devido ao hábito enraizado 
de trabalhar individualmente" 
"Mais trabalho para a DT" 
"Falta de empenho de alguns professores" 
"Nem todas as disciplinas se enquadram na 
organização do PCT" 
"Muita dispersão" 
"Falta de colaboração de alguns professores quer 
ao nível da sua disciplina quer na articulação 
com as outras" 
"Alteração pouco significativa na dinâmica dos 
currículos" 
"Incapacidade de uma efectiva articulação 
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-Efeitos do PCE 
ao nível dos 
alunos (EA) 

Efeitos positivos do 
PCT ao nível dos 
alunos (RP3a) 

curricular" 
"Aparente descrédito numa nova articulação 
curricular" 
"O grupo turma nem sempre possibilita o 
desenvolvimento da planificação" 
"Planificar e teorizar demasiado sabendo, à 
partida que não vai ser possível concretizar as 
propostas apresentadas." 
"Dificuldade em encontrar processos de 
operacionalização comuns" 
"Dificuldades de coordenação por falta de tempo" 
"Muitas horas de reunião" 
"Falta de tempo dos professores para partilhar" 
"Não há aspectos negativos se os métodos 
adoptados estiverem de acordo com o dia 
gnóstico da turma feito antecipadamente" 
"Apesar da diversificação de estratégias verifica-

se muito insucesso" 
Metodologias muito pouco dinâmicas e flexíveis" 
"Incapacidade de leituras diferentes em relação 
a novas metodologias" 
"Relutância em inovar com medo de falhar" 
"Dificuldade de aplicação de trabalho de projecto 
com grupos de alunos heterogéneos e 
desestruturados" 

"Reflexão do CT sobre necessidades específicas 
da tu rma" 
"Possibilidade de interacção dos professores" 
"Maior conhecimento da turma" 
"Maior envolvimento dos Ene. de Ed. 
"Diagnóstico de problemas e encontrar processos 
de os resolver" 
"Aproximação do currículo aos alunos ao 
encontrar denominadores comuns entre os 
interesses da turma e os programas" 
"Aferir e partilhar o conhecimento sobre os 
alunos com as suas famílias" 
"Permite gerir os conflitos e facilitar as 
aprendizagens" 
"Permite troca de experiências no sentido de 
abordar os problemas" 
"Envolvimento dos alunos na concepção do 
projecto" 
Projecto adaptado aos interesses dos alunos" 
"Caracterização dos professores da turma" 
"responsabilização dos professores perante os 
seus compromissos" 
"Envolvimento dos alunos para além dos 

conteúdos programáticos" 
"Aprendizagens curriculares pretendidas 
significativas e eficazes com a respectiva 
adequação curricular" 
"Melhor conhecimento individual do aluno" 
Detecção de dificuldades cognitivas" 
"Adaptação do currículo à realidade dos alunos e 
do meio social" 
"Possibilita maior envolvimento nas áreas 
curriculares não disciplinares" 
"Possibilidade de reformulação e necessidade de 
avaliação contínua do seu (PCT) de 
desenvolvimento" 
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"Possibilita uma maior integração de alunos com 
NEE 
"Maior consciência das dificuldades (alunos) 
assim como das mais valias" 
"Maior uniformização por parte dos professores 
no relacionamento com os alunos" 
"Ajuda os alunos a tomarem consciência do meio 
envolvente, dos seus interesses e das suas 
motivações" 
Permite aos alunos fazer aprendizagens 
significativas, gerir conflitos" 
"Permite realizar actividades em contextos 
diversificados" 
"Identificar ritmos de aprendizagens diferentes e 
articular com os serviços de apoio educativo" 
"Possibilidade de adoptar estratégias de 
diferenciação que favoreçam a aprendizagem" 

-Efeitos negativos "Simplificação de alguns assuntos que podem 
do PCT ao nível dos ser essenciais ao progresso dos alunos" 
alunos (RP3b) Quando o PCT não é delineado em função da 

resolução dos problemas da turma" 
"Menor grau de exigência a nível de conteúdos" 
"Dificuldade de integrar o PCT num projecto 
maior de aprendizagem e de vida" 
"Dificuldade de mobilização e motivação dos 
alunos" 
"pouca colaboração dos alunos na concepção do 
PCT" 
""Dificuldade dos professores em gerir a 

diversidade." 

6.3.1. Efeitos do PCE no exercício profissional dos 
professores 

A análise da informação obtida e organizada conforme o quadro 2 

evidencia, permite-nos constatar que os professores, nas reuniões 

dos CT, se focalizam preponderantemente na atenção dada às 

características dos alunos (CA). Essa focalização é feita, 

essencialmente, ao nível sócio-familiar, ao nível das características 

comportamentais e das dificuldades de aprendizagem, referências 

estas que surgem de um modo bastante abundante. 

Ao nível sócio-familiar, essa caracterização é notoriamente 

negativa o que é evidenciado não só através do número de 

expressões que o demonstram, mas também pelo conteúdo e 

sentido do discurso. Atente-se, por exemplo, nas seguintes 
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afirmações: "...toda a família está ligada ao tráfico de droga", 

"ninguém quer saber deles", "em casa ninguém lhes liga", "a aluna 

está totalmente abandonada". 

Ao nível da caracterização pessoal e comportamental dos alunos, 

as referências são igualmente muito negativas e transversais a todas 

as observações realizadas tendo ocupado grande parte do tempo das 

reuniões de conselho de turma. Expressões como: "ele é mesmo 

mau!","zangou-se, pegou nas coisas e saiu porta fora", "levantam-se 

e saem sem autorização, insultam-se e agridem-se nas aulas","a 

aluna não aceita repreensões" são ilustrativas do ambiente 

conturbado e violento em que decorrem as aulas. 

Concomitantemente, são também de realçar as referências à falta de 

interesse dos alunos pelas aulas bem como à sua falta de 

organização e de autonomia, e que são visíveis nas frases: "eles não 

se interessam por nada", "elas não se calam...ignoram o professor 

completamente. É como se estivessem no recreio", "...nada a 

interessa, não ouve os professores e diz constantemente: não gosto 

de estudar! Não gosto da escola!". 

Daqui, podemos inferir que os professores dão bastante atenção à 

caracterização dos alunos, mas prevalecem as referências sócio-

familiares negativas que, na expressão dos professores, se reflectem 

no aproveitamento e comportamento escolares, tal como demonstra 

a afirmação: "alguns alunos têm problemas familiares que se 

reflectem negativamente no seu desempenho escolar". 

Nas duas entrevistas que realizámos, aos dois directores de turma, 

também é evidente a importância do factor sócio-familiar e cultural 

do meio de que provêm os alunos. Um dos entrevistados afirma 

mesmo que, na construção do PCT, "o factor mais importante é o 

factor sócio-económico das crianças e se calhar o mais importante 

de todos porque é à volta disso que se gera a indisciplina na sala de 

aula. (...) Quando construímos o PCT da nossa turma tivemos em 
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atenção o nível económico e cultural dos pais e também quais as 

condições em que vivem." 

O mesmo professor, quando interrogado sobre a inclusão de 

aspectos da comunidade local nos projectos curriculares, reafirma a 

relevância de meio e esclarece que "no PCT a única coisa que 

distingue as escolas é o meio que vai moldar as crianças, (logo) esse 

projecto (PCT) deve ser elaborado tendo em conta pura e 

simplesmente o meio. Porquê? Porque o Currículo Nacional é comum 

a todas as escolas... seguem os mesmos conteúdos. Qual é a única 

diferença? É o meio." 

O outro director de turma entrevistado dirige mais a sua 

caracterização para "o conhecimento da turma em si... como eles 

interagem uns com os outros...as principais características deles, em 

termos de trabalho (...) como é que eles são. Primeiro conhecê-los 

para podermos vir a direccionar as actividades. É o mais 

importante". 

Ainda dentro desta subcategoria, no que diz respeito à escolha de 

conteúdos em função das características/preferências dos alunos 

(CA2), verificamos que os professores manifestam alguma 

preocupação em fazer essa escolha em função da caracterização 

feita, mas não tão profusamente como o fizeram para o que diz 

respeito ao meio sócio-familiar, ao contrário do que seria de esperar 

em virtude do ambiente vivido nas aulas, anteriormente descrito. Os 

professores tentam, também, fomentar a participação dos alunos. 

Constatamos essa tentativa de ir ao encontro dos seus interesses 

em frases como: "logo vejo o que os alunos querem tratar", "...como 

os alunos querem trabalhar e o quê", "perguntar aos alunos se 

querem continuar a desenvolver esse trabalho ou se sugerem outros 

temas" ou ainda "os miúdos também têm de participar na definição 

do tema". 

Por outro lado, consideramos de alguma relevância o facto de dois 

indicadores do discurso dos professores evidenciarem a, valorização, 
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de novo, da área dos valores e atitudes, tal como se pode constatar 

pela frase: "dado o comportamento da turma vamos insistir em 

valores e atitudes em detrimento dos conteúdos se for caso disso", 

ou ainda que "os DTs valorizam bastante a área de Formação Cívica 

para a transmissão de valores aos nossos alunos dado o seu 

desenvolvimento social". 

De igual modo, ambas as entrevistas realizadas apontam para a 

necessidade de se insistir nos valores e atitudes, necessidade essa 

claramente motivada pelo desajustamento dos alunos em relação à 

cultura da escola, como o prova a afirmação: "são as competências 

transversais que devem ser mais valorizadas dadas as 

características especiais destes alunos" 

No que toca à segunda subcategoria definida como articulação 

entre professores do conselho de turma (AP), é dada alguma 

importância à articulação de conteúdos (API), facto que se revela 

pelas seguintes frases do discurso dos professores: "de que forma 

podemos articular os conteúdos?","eu queria articular os conteúdos 

do I o período", "...todas as disciplinas participaram". Destacamos 

mais uma vez o facto de, também aqui, encontrarmos referências 

aos valores e atitudes como meio de articulação de conteúdos. 

Ao nível da articulação de procedimentos dos professores, quanto 

ao comportamento dos alunos (AP2), verificamos existir o desejo de 

articular modos de agir em função dos maus comportamentos 

evidenciados, atitude compreensível se tivermos em atenção que é 

também o comportamento dos alunos a maior preocupação revelada 

pelos professores. Dá-se, também, especial relevância ao 

envolvimento dos pais e encarregados de educação, neste caso de 

articulação de procedimentos quanto ao comportamento dos alunos, 

quer através do DT quer através da caderneta do aluno. 

Por outro lado, quanto à articulação entre professores do conselho 

de turma, ao nível dos referentes e critérios de avaliação dos alunos 

(AP4), encontrámos referências à implicação, pela negativa, do 
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comportamento dos alunos, expresso por frases como por exemplo: 

"apesar de ter positiva nos testes vai levar negativa porque não se 

porta bem nem traz o material". Fazem-se também referências, 

ainda que pouco significativas, à avaliação contínua (que deu origem 

a alguma troca de opiniões inconclusiva num conselho de turma), e 

à intervenção dos alunos na avaliação (auto e hetero-avaliação). 

Não registámos qualquer tentativa de uniformização, articulação ou 

menção explícita a critérios de avaliação, excepto se considerarmos 

o (mau) comportamento como um critério de avaliação, tal como 

referimos na citação anterior e na de outro professor quando diz que 

"já lhes disse que o comportamento se reflecte na nota final". 

Nesta perspectiva, podemos inferir que os professores atribuem 

alguma importância à articulação de conteúdos, dando também aqui 

especial realce às atitudes e valores. A avaliação contínua é pouco 

discutida e podemos concluir da pouca participação dos alunos na 

avaliação das actividades. A grande preocupação dos professores 

parece ser ao nível da articulação de procedimentos em relação aos 

comportamentos dos alunos, facto que se compreende se nos 

recordarmos da caracterização pessoal e sócio-familiar dos alunos 

feita pelos professores nos conselhos de turma e também da que 

consta no PCE desta escola. 

Na terceira subcategoria, planificação de actividades (PA), 

verificamos que o tipo das actividades planificadas (PA2) é, de certo 

modo, variado e apelativo no sentido de envolver os alunos o mais 

activamente possível, como se constata pelas seguintes referências: 

"orquestra de brinquedos", "produção de textos sobre um tema", 

"fazer um jogo", "fazer um cartaz", "construir uma página na net", 

"gravar um CD", "...projecto sobre alimentação", "...visita de 

estudo..." ou "...pesquisar o património local...". 

Também os modos de planificação (PAI) evidenciados são 

diferenciados. Assim, alguns conselhos de turma propõem conciliar 

as planificações dos departamentos com a planificação do PCT ou 
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então articulá-lo tendo como fio condutor as atitudes, os conteúdos 

ou os temas aglutinadores, ou ainda a definição de objectivos. O 

trabalho de planificação parece, também, ter em atenção "grelhas" e 

um "guião" e pode, também, ser a continuação de outros projectos 

anteriores. Notámos, ao longo de todas as observações que 

realizámos, uma grande preocupação dos directores de turma em 

conseguir o envolvimento dos professores nesta actividade, ora 

fornecendo grelhas e guiões para melhor desenvolverem as 

planificações, como se constata na frase "a DT distribuiu fichas para 

coordenação/planificação do PCT", ora incentivando-os e dando 

sugestões para a execução de PCT, e como expressa o diálogo: 

"prof.: És tu que fazes a articulação?" "DT: Eu gostaria que 

fôssemos todos". 

Queremos, aqui, salientar a importância do papel desempenhado 

pelo(a) DT em todo o processo de concepção e desenvolvimento do 

PCT. Em todas as reuniões que observámos, e também pelo que 

constatamos no dia-a-dia na escola, o DT é muitas vezes decisivo 

para o sucesso ou falhanço da planificação e desenvolvimento do 

PCT. Em nosso entender, cada conselho de turma, com especial 

relevância para o seu respectivo director, é um tempo e um espaço 

privilegiados para desenvolver a reflexão e o trabalho colaborativo. 

que se pretende que conduza a uma profissionalidade do corpo 

docente, determinante para todo este processo. Assim, o director de 

turma deve ser capaz de mobilizar a "sua" equipa para trilhar um 

caminho conducente a um trabalho partilhado baseado na 

investigação-acção que, como referimos no ponto 3.3., tanto 

Gimeno Sacristan e Perez Gomez (1996:375), como Lopes, A. 

(2001), Cortesão e Stoer (1997) e Stenhouse (1987), entre outros, 

afirmam ser adequado para transformar a realidade escolar ao 

capacitar os professores a intervirem activamente no planeamento, 

no desenvolvimento e na avaliação das estratégias de mudança. 

Deste modo, por um lado os professores, enquanto investigadores, 
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recolhem e analisam a informação respeitante ao seu contexto de 

trabalho para depois desenvolverem dispositivos pedagógicos 

adequados às situações concretas, num processo em espiral. 

Devemos realçar, também, a importância dada à planificação, não 

só quanto ao número de referências feitas mas também quanto ao 

que é dito: "...convém planificar o trabalho" ou ainda "...o que é 

prioritário é a definição de objectivos para a concretização do 

projecto (PCT)"; 

Quanto ao modo de avaliação da planificação (PA3), encontramos 

manifestações de alguma descrença quanto à utilidade do PCT 

(recolhidas numa única reunião de conselho de turma) bem como da 

dificuldade em o pôr em execução. Daí a necessidade de ser 

modesto nas ambições aquando da sua planificação. Verificamos 

também uma certa tendência para valorizar o "produto final" em 

detrimento de uma avaliação contínua do processo, quando um dos 

professores afirma que "o importante será a concretização do 

projecto, o produto final" 

Analisando os dados apresentados no quadro 3, constatamos que 

a ideia chave que perpassa a maioria dos discursos se situa na 

categoria Efeitos positivos do PCT ao nível da organização e 

desenvolvimento curriculares (RPla), isto é, reconhece-se que o PCT 

possibilita a articulação de conteúdos e competências numa 

perspectiva de interdisciplinaridade e flexibilização das 

aprendizagens adequando-as "às experiências e necessidades" dos 

alunos. Como suporte a esta ideia transcrevemos o seguinte texto 

de um dos inquéritos: "(Efeito positivo é) a articulação entre 

PEE/PCE/PCT. Só assim o PCT se (re)constrói e se apropria um 

currículo face a uma situação real definindo opções e 

intencionalidades próprias, construindo modos específicos de 

organização e gestão curriculares adequados às aprendizagens de 

um currículo concreto para um contexto concreto". 
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Efeitos do PCT, referidos como positivos, são também a 

possibilidade de definir, partilhar, diversificar e reformular 

estratégias e metodologias de acordo com o diagnóstico da turma 

feito antecipadamente. Dar intencionalidade às práticas pedagógicas 

e adoptar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as 

aprendizagens são outras das possibilidades mencionadas. Neste 

sentido, alguns professores referem que o PCT "permite a troca de 

opiniões sobre práticas pedagógicas para alcançar o sucesso" bem 

como a "partilha de metodologias e estratégias que possam resultar 

em algumas disciplinas", a "possibilidade de reformulação de 

metodologias e de estratégias sempre que necessário" e a "previsão 

e definição de estratégias adequadas ao perfil da turma", entre 

outras. 

Numa triangulação de dados, constatamos posição idêntica na 
análise das observações de conselhos de turma embora, aí, com 
maior incidência na articulação de procedimentos ao nível do 
comportamento dos alunos mas, igualmente significativas quanto 
aos conteúdos e estratégias conducentes a fomentar a participação 
dos alunos. 

Nas entrevistas aos dois DTs, é também referido, por um dos 

entrevistados que "a interdisciplinaridade obrigou todos os 

professores a trabalhar esse projecto (PCT) e nesse projecto e (...) 

houve bastante solidariedade entre os professores". Note-se, no 

entanto, a utilização do verbo "obrigou" que denota uma acção 

executada não voluntariamente. A este respeito, Hargreaves 

(1998:209), citando Murphy, J. e Evertson, C. (eds.) (1991), 

considera que a colaboração e a colegialidade, "que se traduzem 

numa tomada de decisões partilhada e na realização de consultas 

entre colegas (...) são promotoras de crescimento profissional e do 

desenvolvimento das escolas a partir de dentro (e) também são 

largamente encaradas como formas de assegurar a implementação 

das mudanças introduzidas externamente". O mesmo autor faz uma 
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distinção entre os conceitos de cultura de colaboração e de 

colegialidade artificial caracterizando a primeira como aquela em que 

as relações profissionais de colaboração entre os professores são 

espontâneas, voluntárias, orientadas para o desenvolvimento, 

alargadas no tempo e no espaço e previsíveis, características estas 

que não existem na colegialidade artificial. 

Em nosso entender, as reuniões de conselho de turma, bem como 

a quase totalidade das situações de trabalho colaborativo dos 

professores desta escola, neste último tipo de relações profissionais, 

pois, e sendo elas compulsivas e orientadas para a implementação, 

"os professores são obrigados ou ' persuadidos a trabalhar em 

conjunto tendo em vista implementar as ordens de outros" 

(idem:220).Por isso, compreendemos a referência feita, por um dos 

entrevistados a alguma falta de vontade na participação de alguns 

professores no trabalho colectivo. 

Quanto aos Efeitos negativos do PCT, na organização e 

desenvolvimento curriculares (RPlb), são referidos essencialmente 

aspectos provenientes da dificuldade de articulação e 

implementação. Das causas que são apontadas para essa 

dificuldade, destacamos "a falta de sentido democrático dos 

professores" aliado à "dificuldade que os mesmos têm em trabalhar 

em grupo", à sua "falta de empenho", "de colaboração" e a sua "má 

preparação em termos organizativos" e a " falta de formação 

pedagógica". São apontadas, também, a burocracia e uma certa 

confusão, por parte dos professores, quanto ao que se pretende com 

o PCT como factores que podem explicar a "alteração pouco 

significativa na dinâmica dos currículos" e um "aparente descrédito 

numa nova forma de articulação curricular", que podemos sintetizar 

na expressão usada por um dos professores inquiridos: "muito papel 

e pouco lucro". Também, como efeitos negativos, os professores 

apontam o acréscimo de trabalho que não é compatível com a sua 

falta de tempo para partilhar e coordenar estratégias e metodologias 
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mais adequadas. Contudo, há quatro aspectos mencionados que nos 

merecem especial relevo: a utilização de "metodologias pouco 

dinâmicas e flexíveis", a "incapacidade de leituras diferentes em 

relação às metodologias", "a relutância em inovar com medo de 

falhar" e a "dificuldade na aplicação de trabalho de projecto com 

grupos de alunos heterogéneos e desestruturados", que inviabilizam, 

no entender de alguns professores, a consecução do PCT. 

No cruzamento destes dados com aqueles que obtivemos na 

observação dos conselhos de turma, e focando-nos na categoria 

modo de avaliação da planificação (PA3), verificamos algumas 

referências negativas de um professor acerca das dificuldades em 

executar o PCT e mesmo quanto à sua utilidade, tal como 

demonstram as suas afirmações em relação ao PCT: "Não decorre 

nada! Não funciona! Nada funciona!", "Qual é a utilidade do PCT?" 

ou ainda "Grande utilidade...!!! {Ar de gozo) Os alunos aprendem 

muito...!!!". Neste sentido aponta também um dos Directores de 

Turma entrevistados ao referir que "não vi, sinceramente, vontade 

(referindo-se à colaboração dos professores no PCT). Parece uma 

coisa que tem que ser feito, que só se faz porque tem de ser e não 

porque há uma razão de ser". 

As dificuldades de articulação e de implementação são referidas, 

nos conselhos de turma, muito superficialmente. Contudo, quando 

questionados individualmente e sob anonimato, os professores 

revelam as fragilidades de concepção e de aplicação do PCT e não se 

coíbem em apontar, a si próprios, algumas das causas. 

Nas entrevistas, são também apontadas, pelos directores de 

turma, dificuldades na concretização dos PCTs. Um deles refere a 

pouca colaboração dos professores dizendo: "eu tive alguns 

colegas...que... se...predispuseram a colaborar (no PCT) mas porque 

eu lhes pedi. (...) Nas reuniões até parece que as pessoas se 

predispõem todas a fazer... mas... depois chega-se à realidade e é 

cada um para seu lado e é preciso eu andar atrás deles..." e 
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acrescenta que "não (sabe) até que ponto isso (o PCT) lhes 'mexeu 

muito com as planificações que tinham de fazer (no dia-a-dia)". A 

este propósito referimos os resultados, de certo modo contraditórios, 

de um questionário (anexos feito aos professores em 2002, cuja 

finalidade era compreender melhor os processos de construção e os 

efeitos gerados pelo Projecto Curricular desta Escola (Gestão Flexível 

do Currículo) em que, quando inquiridos quanto ao nível de trabalho 

em equipa 79% considera que tem trabalhado mais em equipa e, 

quanto ao nível de satisfação profissional, cerca de 57% considera 

que se sente mais realizado contrastando com 26% que dizem não 

terem sentido nenhuma alteração e só 17% se considera menos 

realizado profissionalmente. Poderemos nós inferir que, neste 

espaço de dois anos, o grau de envolvimento, entusiasmo e 

motivação dos professores em relação à gestão curricular local, 

representado pelas percentagens referidas, se estão a esgotar nos 

constrangimentos e incongruências que a operacionalização deste 

modelo curricular lhes coloca, conforme falam Leite, C. e Fernandes, 

P. (2002c), no ponto 5.2.?. 

Quanto à subcategoria papéis do professor no currículo (PC), o 

mais relevante, em nosso entender, é o papel que o professor 

demonstra como gestor/construtor do currículo (PCI). Se fizermos 

uma leitura de grande parte do que temos vindo a evidenciar nesta 

descrição da análise de dados, verificamos que o tipo de professor 

aqui evidenciado se preocupa em caracterizar profundamente os 

alunos da turma, procura articular os conteúdos, atitudes e valores, 

numa perspectiva interdisciplinar em função desta caracterização e 

definir estratégias que fomentam a participação dos alunos e dos 

encarregados de educação. Um dos entrevistados refere mesmo que 

"a escola tem que elaborar um currículo flexível ao meio em que 

está inserido... O currículo nacional define determinadas 

competências. Se nós vivemos num meio ... difícil, como é o meio 

destas crianças, não podemos incutir essas competências todas, 

167 



então temos de arranjar 'estratagemas de forma a, se calhar, 

transmitir menos conteúdos ou então abordar os conteúdos de 

maneira completamente diferente." O mesmo professor continua 

dizendo que "os professores devem solicitar uma maior participação 

da comunidade escolar (educativa?), nomeadamente dos pais (pois) 

o processo educativo não se faz só entre professores e alunos." 

Por outro lado, nas observações que fizemos das reuniões dos 

conselhos de turma, não são evidentes sinais que conduzam à 

leitura de uma conduta dos professores tendencialmente como 

consumidores do currículo. Contudo, um dos DOS entrevistados 

'confessas não ter "praticamente, flexibilizado (o currículo)" e 

justifica dizendo: "porque acabo por seguir o programa, porque 

tenho de o dar e mesmo assim é a primeira vez que eu não consigo 

cumpri-lo todo. Lá está, por causa da tal gestão de horários, como 

isto está feito. Eu não fugi assim muito ao outro currículo 

(nacional)", atitude não enquadrada no perfil de professor inovador 

e construtor curricular. 

Também no inquérito feito aos alunos de 4 turmas do 3o ciclo, no 

âmbito do estudo de auto-avaliação da escola aqui em análise, se 

nos centrarmos nas suas respostas à pergunta por que razão não 

gosta das aulas verifica-se uma certa tendência para vermos um 

professor de perfil tradicional e "consumidor de currículo". Esse 

aspecto é bem patente quando os alunos referem que "é só o 

professor que fala", quando "as aulas são só de caderno e livro", 

quando "o professor pergunta sempre aos mesmos", e "só se 

preocupa em dar matéria". Nestas circunstâncias as aulas têm de 

ser aborrecidas e, muito provavelmente o currículo não se desenha 

nas intenções manifestadas anteriormente pelos professores. Se 

acrescentarmos que, os mesmos alunos, inquiridos sobre as razões 

por que não gostam da matéria leccionada afirmam, em primeiro 

lugar, que ela "não é bem explicada" e que "não a conseguem 
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relacionar com outras matérias" e "não lhe reconhecem interesse", 

encontramos razões que reforçam as incongruências anteriores. 

Se articularmos a reflexão feita até aqui com a análise do PCE na 

dimensão do plano, que fizemos no ponto 6.2 anterior, poderíamos 

considerar que as ideias demonstradas pelos professores inquiridos 

procuram estar de acordo com as directrizes do PCE. Assim, a 

concepção que orienta este P.C.E., na dimensão do plano, ao poder 

enquadrar-se numa perspectiva sócio-crítica, porque antecipa uma 

escola que desempenhe um papel activo e conducente a uma 

mudança para uma sociedade mais justa tentando promover nos 

alunos (que são tidos como sujeitos na sua dimensão global) 

autonomia pessoal e interacção humana, atitudes, comportamentos 

e valores democráticos, está de acordo com o discurso dos 

professores. Nesse discurso, os professores referem igualmente que 

se deve dar preferência às pedagogias activas e diferenciadas, 

pretendendo ser inovadores em relação ao currículo nacional, que é 

considerado apenas, como um ponto de partida. Contudo, quanto às 

práticas lectivas a questão parece ser diferente. Como vimos, as 

respostas dos alunos inquiridos apontam para práticas lectivas pouco 

diversificadas ou mesmo monótonas. 

Esta situação leva-nos a questionar até que ponto poderá ser 

correcto pressupormos que os professores, ao investirem na 

caracterização dos alunos, na articulação de conhecimentos, valores 

e atitudes, na interdisciplinaridade, em actividades diversificadas, no 

envolvimento dos alunos nessas actividades e mesmo na concepção 

dos projectos, estarão a pensar em utilizar metodologias activas 

conducentes a práticas pedagógicas diferenciadas e adequadas ao 

tipo de alunos que se preocupam em caracterizar, elegendo-os como 

núcleo central dessas práticas e levando-os a conhecer e a 

compreender o mundo em que estão integrados. Ou não passará 

tudo isto, somente, do plano das intenções? 
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Inferimos, portanto, que os professores demonstram 

empenhamento na planificação do PCT, que consideram muito 

importante para uma boa performance do processo de ensino-

aprendizagem, propõem tipos de actividades e modos de planificar 

variados, apelativos e adequados aos alunos e ao contexto, 

trabalham em equipa e sentem-se maioritariamente realizados 

profissionalmente. Também avaliam as planificações do PCT, embora 

nos pareça que seja uma avaliação pouco consistente para poderem 

ter um conhecimento concreto do modo como o projecto se 

desenvolve, para poder ser reformulado quando, e se, necessário. 

Contudo, as dificuldades de articulação e implementação dos PCTs, 

que os professores reconhecem existir, parecem condicionar, em 

grande parte, o processo de concretização do PCE. 

6.3.2. Efeitos do PCE nas relações escola/comunidade 

A este nível, verifica-se que o envolvimento do meio familiar (EC1) 

nas actividades escolares é manifestamente insuficiente quer em 

quantidade quer em qualidade, do ponto de vista dos professores. 

Referências feitas pelos professores tais como: "...nem queria saber 

se a filha ia à escola ou não." "...mas a mãe não liga nada" revelam 

essa falta de envolvimento. Um dos DT entrevistados refere que "...o 

processo educativo não se faz só entre professores e alunos também 

tem a ver com a educação em casa. (...) Há muito pouca 

participação dos pais no processo educativo (na minha direcção de 

turma)." 

Assim, a representação que os professores fazem do envolvimento 

das famílias dos seus alunos é negativo, apesar de constatarmos, 

pela nossa observação diária, a presença de um representante dos 

encarregados de educação em quase todos os conselhos de turma e 

da escola possuir uma associação de pais activa e presente no dia-a-

dia da escola Devemos referir, contudo, que, da nossa observação 
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informal e quotidiana ao longo desta investigação, constatámos as 

inúmeras diligências que os professores (especialmente os directores 

de turma) desenvolvem para contactarem os encarregados de 

educação dos alunos numa tentativa, quase desesperada, de os 

envolverem no processo educativo de cada aluno, por consideram 

isso absolutamente essencial para a obtenção de sucesso escolar. 

Mas, estamos a falar de encarregados de educação, na sua maior 

parte, ausentes, com muitos problemas de carácter social, 

económico e afectivos e que, provavelmente, pouco valorizam a 

função educativa da escola. 

Voltando a referir o inquérito feito no âmbito da avaliação interna 

da escola, os directores de turma, inquiridos sobre as razões que 

contribuem para o sucesso/insucesso só de alguns alunos, apontam, 

em primeiro lugar, como principais razões o contexto familiar e o 

meio (des)favorável em que o aluno vive; o estudo ou a sua 

ausência e a (des)valorização da escola aparecem nos lugares 

seguintes. Referem, ainda, como razões para a família ser um factor 

importante para o sucesso dos alunos, as seguintes: "a família é a 

base da educação do aluno", "o interesse da família é decisivo no 

sucesso escolar do aluno", "o apoio da família é importante para 

incentivar e apoiar o aluno" e " as motivações do aluno para a escola 

estão condicionadas pelas expectativas, vivências e interesses 

familiares", entre outras. Também aqui encontramos referências à 

importância do envolvimento da família no processo educativo do 

aluno, considerada peça fundamental para o êxito. Em nenhum 

momento os professores atribuíram a si próprios as causas do 

insucesso escolar. 

A família, avaliada pela sua ausência, o meio de que os alunos 

provêm, degradado e violento, parecem ser factores determinantes, 

na opinião dos professores para o insucesso dos alunos. Um dos DTs 

entrevistados, referido anteriormente, diz mesmo que "a única coisa 

que distingue as escolas é o meio e o meio vai, consequentemente 
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moldar as crianças e as nossas crianças dependem pura e 

simplesmente do meio e (...) o PCT de ser elaborado tendo em conta 

pura e simplesmente o meio". 

6.3.3. Efeitos do PCE ao nível dos alunos 

Das referências que os professores manifestam, no que respeita 

aos efeitos positivos da implementação do PCT, ao nível dos alunos 

(RP3a), destacamos o "envolvimento dos alunos na concepção do 

projecto", o "envolvimento dos alunos para além dos conteúdos 

programáticos", uma "melhor integração dos alunos com NEE" ou 

"promover aprendizagens significativas". É ainda referido que o PCT 

permite também, aos professores, "tomarem consciência do meio 

envolvente, dos interesses e motivações (dos seus alunos) " e 

"realizar actividades em contextos diversificados". Parecem-nos 

ainda relevantes as referências feitas à articulação do currículo, à 

sua adaptação e contextualização aos interesses dos alunos, o que 

implica o seu conhecimento individual identificando ritmos de 

aprendizagem diferentes, dificuldades e mais valias, bem como a 

partilha de experiências e opiniões entre professores. 

Ao triangular a informação, verificamos que um dos directores de 

turma entrevistados refere a motivação dos alunos como um efeito 

positivo decorrente dos PCT, em relação à introdução da 

componente local no PCT, dizendo que "se nota quando os alunos 

estão a tratar uma coisa que lhes diz respeito, quando estão a falar 

da rua onde passam todos os dias ou quando estão a falar do rio 

onde vão tomar banho no verão. Estão a fazer uma coisa motivadora 

e inconscientemente estão a aprender Português quando estão a 1er 

um texto, estão a desenvolver técnicas de desenho, estão a fazer 

pesquisas e é um trabalho que é bastante produtivo para eles". O 

outro director de turma entrevistado (cujo conselho de turma não 

introduziu componente local no projecto) evidencia, como efeito 
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positivo para os alunos (depois de uma pausa significativa para 

pensar a resposta), a dinâmica de grupos, pares, o saber estar, 

saber trabalhar, viver com os outros. 

Quanto às dificuldades apontadas para a obtenção destes efeitos 

positivos, surgem, repetidos, aspectos anteriormente identificados, 

como sejam: a dificuldade em conceber e implementar o PCT, em 

promover a interdisciplinaridade e a articulação, em encontrar 

tempos comuns para se trabalhar em conjunto, muita burocracia e 

morosidade relativa ao PCT. Há ainda dois aspectos que 

consideramos preocupantes (se tivermos em atenção que a 

flexibilização curricular não deve ser sinónimo de "falta de exigência" 

ou facilitismo), apontados por dois professores, que indicam a 

possibilidade de o PCT implicar a "simplificação de alguns assuntos 

que podem ser essenciais ao progresso dos alunos" e "menor grau 

de exigência a nível de conteúdos". Ideia semelhante é aflorada por 

um dos DTs entrevistados que também admite que para alunos "de 

um meio difícil" se pode, em alguns casos, transmitir menos 

conteúdos, embora acrescente que estes se devem, também, 

abordar de uma maneira completamente diferente. 

No questionário feito no âmbito da acção de formação realizado na 

escola aqui em análise, subordinado ao tema "A avaliação das 

escolas - construção e desenvolvimento de um processo de auto-

avaliação", na questão sobre se o modo como os professores "dão as 

aulas" influencia o sucesso dos alunos, todos os inquiridos (9 

directores de turmas do 3o ciclo num universo de 10) responderam 

afirmativamente indicando que "estimulando a participação de todos 

os alunos", "valorizando os interesses/experiências dos alunos" e 

"utilizando estratégias diversificadas" aumentar-se-á o sucesso dos 

alunos. Acrescentavam, ainda, outras razões para esse sucesso, 

todas elas referentes à utilização de metodologias activas de 

aprendizagem, tais como: "diversificação de estratégias para aulas 

menos monótonas", "estimular a participação dos alunos para se 
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sentirem mais motivados e confiantes", "os alunos devem sentir-se 

parte integrante do processo de ensino-aprendizagem" ou "partir das 

suas experiências para as aulas". 

Contudo, os mesmos DTs, quando questionados sobre as razões 

pelas quais os alunos não gostam da matéria, as três principais 

razões referidas são: "os alunos não estudam a matéria e portanto 

não a percebem" e "os alunos consideram a matéria difícil", 

referência feita em igualdade de circunstâncias logo seguida por "os 

alunos consideram que a matéria não tem interesse ou utilidade" 

Nenhum inquirido aponta uma das razões possíveis no questionário 

e que era "a matéria não é bem explicada", tal como afirmaram 

alguns alunos. 

Quando questionados por que razão os alunos não gostam das 

aulas, as três principais razões apontadas pelos DTs inquiridos são 

que os alunos "consideram que as aulas são aborrecidas", em 

primeiro lugar, e "consideram que o professor não diversifica 

estratégias", juntamente com a razão: "consideram que o professor 

só se preocupa em dar matéria". 

Se cruzarmos esta informação, recolhida nos inquéritos aos 

directores de turma do 3o ciclo, com a que obtivemos nos inquéritos 

aos alunos das 4 turmas do 3o ciclo com maior percentagem de 

alunos com níveis negativos, verificamos que quando interrogados 

sobre as razões pelas quais não gostam das aulas respondem que, 

em primeiro lugar, porque "é só o professor que fala", em 2o lugar 

porque "as aulas são sempre iguais, só uso caderno e livro" e porque 

"o professor pergunta sempre aos mesmos", "só se preocupa em dar 

matéria" e "as aulas são aborrecidas", respectivamente em 3o, 4o e 

5o lugares. Também, quando se lhes pergunta por que razão não 

gostam da matéria respondem em I o lugar "porque a matéria não é 

bem explicada", em 2o lugar "porque não estudo", em 3o lugar "não 

a consigo relacionar com outras matérias" e "não tem interesse" e 

em último lugar "é difícil de entender". 
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Podemos, pois, inferir, que, apesar de a totalidade dos directores 

de turma inquiridos considerar que o modo como as aulas são dadas 

influenciam o sucesso dos alunos, simultaneamente consideram que 

quando os alunos não gostam das aulas é porque elas são 

aborrecidas, por não serem utilizadas estratégias diversificadas, só 

se preocupando, os professores, em "dar matéria". Isto mesmo 

podemos constatar nos dados recolhidos no inquérito aos alunos que 

para a mesma pergunta apontam como primeira causa o facto de as 

aulas serem essencialmente expositivas, sem estratégias ou 

materiais diversificados e praticamente sem interacção dos alunos 

ou só com alguns deles. 

No que respeita à articulação, contextualização ou integração dos 

conteúdos, verifica-se que as razões apontadas, pelos directores de 

turma, para os alunos não gostarem da matéria são, na sua 

totalidade, da responsabilidade dos alunos ou dos próprios 

conteúdos: seja porque aqueles não estudam e, portanto, não a 

percebem ou porque a matéria é difícil ou ainda porque não tem 

interesse ou utilidade. O ponto de vista dos alunos, sendo 

semelhante no que respeita à falta de estudo assumida e à 

incapacidade de relacionamento da matéria, refere, em primeiro 

lugar, um aspecto que não é apontado por qualquer um dos 

directores de turma: "a matéria não é bem explicada". 

Os resultados do questionário aos professores sobre os efeitos do 

PCE também parecem apontar para uma certa indeterminação dos 

efeitos. Apesar de cerca de 70% dos professores considerarem que o 

currículo nacional foi adaptado/contextualizado tendo em conta esta 

escola e estes alunos, as opiniões dividem-se equitativamente 

quanto ao nível de participação dos alunos nas actividades escolares. 

Assim, 50% considera que houve maior empenho enquanto que os 

outros 50% consideram o contrário. Também quanto ao nível de 

assiduidade dos alunos e quanto ao nível dos conflitos na relação 

aluno/aluno e aluno/professor a maioria (de cerca de 60%) 
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considera que não sofreu alteração enquanto só cerca de 30% 

responde que melhoraram. 

Podemos, pois, concluir que a preocupação demonstrada pelos 

professores de contextualizar, articular e adaptar o currículo 

nacional, procurando a interdisciplinaridade e a valorização dos 

interesses dos alunos que lhes permita relacionar e compreender os 

conteúdos, não estará a ser cumprida na prática diária das aulas, 

ou, pelo menos, os seus efeitos não estão a reflectir-se no interesse 

e motivação, e consequentemente, sucesso dos alunos, apesar dos 

directores de turma apontarem, inequivocamente, para a 

estimulação da participação de todos os alunos, para a valorização 

dos interesses/experiências dos alunos e para a utilização de 

estratégias diversificadas como factores determinantes do sucesso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise e reflexão realizadas na Parte I I desta investigação 

pensamos que podemos concluir que a Reorganização Curricular do 

Ensino Básico se implantou, nesta E,B 2/3, sem grandes discussões 

e é pacificamente aceite. 

Ao nível de escola, as decisões tomadas na elaboração do PCE 

foram no sentido de criar uma escola mais adequada à população 

que serve quebrando amarras com o passado e tentando implantar 

uma nova concepção de organização, gestão e desenvolvimento 

curriculares e aplicar os princípios fundamentais da RCEB 

consagrada no decreto-lei 6/2001 de 18 de Janeiro. Como ao longo 

deste trabalho fomos dando conta, não foi uma decisão imposta mas 

partiu de uma acção de formação pedida e realizada na escola para 

um grupo que, posteriormente, dinamizou esta participação 

curricular a todo o corpo docente. 

Como também constatámos, o PCE, na sua realização através da 

concepção e desenvolvimento dos PCTs, é compreendido pela 

generalidade dos professores que procuram, com profissionalidade, 

pôr em prática o que Abrantes, P. (2001a : 18-19) aponta como 

fundamental na reorganização curricular, e que nós secundamos, e 

que implica "repensarmos a própria ideia do que é o currículo (...), o 

papel da escola e dos professores na gestão desse currículo: gestão 

no sentido de tomar decisões que são adequadas aos alunos, de 

escolher as actividades adequadas, de não se sentirem presos por 

uma estrutura muito rígida, muito supostamente uniforme para o 

país todo." 

Os professores desta escola, ao caracterizarem tão profundamente 

os seus alunos, ao planificarem e promoverem a articulação do 

conselho de turma, a vários níveis, de modo a envolverem-nos no 

processo de ensino/aprendizagem, demonstram o interesse e a 
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preocupação que estes lhes merecem e evidenciam vontade de 

tomar nas suas mãos as decisões curriculares das quais uma 

orientação curricular tradicional os arreda. Assim, retomando as 

perguntas de partida deste trabalho, podemos responder que a 

RCEB, percepcionada através da planificação e concretização dos 

PCTs decorrentes do PCE, está a ser vivida de um modo intenso 

simultaneamente angustiado. Intenso, porque os professores 

demonstram que estão, de facto, envolvidos neste processo de 

gestão local tentando adaptar o currículo nacional às características 

dos seus alunos que se revelam bastante problemáticos. Angustiado, 

porque se encontram perante inúmeras dificuldades que os inibem 

de concretizar as suas intenções de gestão curricular evidentes nas 

observações que fizemos dos conselhos de turma. 

Quanto à segunda pergunta de partida, os professores têm, deste 

processo de gestão curricular local, representações bastante claras 

uma vez que caracterizam de um modo bastante exaustivo a 

população escolar, ainda que fazendo ressaltar os aspectos mais 

negativos, procuram articular-se, nos conselhos de turma, 

privilegiando as atitudes e valores, talvez devido ao facto de 

considerarem ser este um dos maiores "deficits" dos alunos, desta 

população escolar. Preocupam-se também com a planificação das 

actividades procurando encontrar acções motivadoras. São também 

elucidativas as referências feitas, pelos professores, aos efeitos 

positivos do PCT ao nível da organização e desenvolvimento 

curriculares e ao nível dos alunos. As relações entre a escola e a 

comunidade são também motivo de bastante preocupação e 

investimento. Por tudo o que dissemos, podemos concluir que estas 

características revelam um tipo de professor construtor de um 

currículo que enfatiza a componente social. Esta está muito evidente 

na fase de caracterização da população escolar mas, depois, parece 

não existir um caminho que faça desta característica um recurso 

enriquecedor da formação escolar. Apesar disso, pelos mesmos 

178 



motivos apontados, e respondendo à terceira questão, podemos 

igualmente concluir que o conselho de turma, ao delinear o PCT, 

procura ser um mediador entre o currículo nacional e o que se pode 

designar por um currículo local. 

Contudo, há alguns pontos de vista dos professores, neste estudo, 

que são relevantes, no nosso entender, e que vêm corroborar aquilo 

que, na nossa qualidade de observadora participante, e em 

ambiente informal de escola, nos fomos apercebendo relativamente 

a este processo de implementação de gestão local do currículo nesta 

escola. Referimo-nos ao facto de, embora nas reuniões de conselho 

de turma os professores não salientarem grandemente as 

dificuldades de articulação, desenvolvimento e concretização do PCT, 

quando questionados sob anonimato, ou em conversa informal, eles 

são bem claros ao referirem-se a elas e a indicarem os seus pares, 

também, como principais promotores dessas dificuldades. Parece-

nos lógico que o conselho de turma seja o local privilegiado para se 

levantarem todos os problemas inerentes às respectivas turmas e, 

consequentemente, será também o local para dialogar, concertar 

atitudes, para partilhar as dificuldades e os êxitos. No entanto, a 

maior parte do tempo dos conselhos de turma observados foi 

dedicada à caracterização sócio/económico/cultural dos alunos e das 

famílias e aos reflexos negativos que tudo isso vem a ter nas aulas. 

A ideia que passa nesses conselhos de turma é a de que o mau 

comportamento e o desinteresse dos alunos é de tal modo 

preocupante e generalizado que os professores se sentem 

desmoralizados e desmotivados para refazerem ou reformularem os 

seus projectos. Ou será que isto reflecte, antes, a incapacidade dos 

professores para assumirem as suas dificuldades perante os seus 

pares por medo de serem criticados ao revelarem os seus fracassos? 

A constatação e persistência de um ambiente escolar de sala de 

aula, como o que é descrito em todos os conselhos de turma, aliado 

indissociável do fracasso escolar (que pela nossa observação diária 
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sabemos que ambos correspondem à realidade desta escola), é 

motivo suficiente para se continuar a trilhar este caminho iniciado 

com a Gestão Flexível do Currículo em busca de resultados 

melhores? Ou, pelo contrário, como propõem alguns professores 

mais descrentes e angustiados (apoiados pelas recentes pretensões 

da tutela em reintroduzir os exames nacionais do 4o e do 6o anos, 

no seguimento dos do 9o ano), é razão para se revisitarem 

processos e métodos que cremos ultrapassados? 

As dificuldades apontadas pelos professores, neste trabalho de 

investigação, não são completamente dirigidas à falta de autonomia 

das escolas, aos programas extensos e desajustados da realidade, à 

falta de apoio dos órgãos de gestão. No entanto, pensamos que 

também não podem ser atribuídas exclusivamente aos professores, 

aos alunos e aos ambientes familiares degradados. 

Apesar do empenho e do esforço inegável dos professores, no qual 

se apoiou este nosso trabalho, pautado pelos princípios que 

norteiam a RCEB, o sucesso por que todos ansiamos ainda não é 

uma realidade, nesta escola. Ainda não debelámos o insucesso e o 

abandono escolares, a falta de civismo e a falta de conhecimentos. O 

que está, então, a faltar? Estarão os professores, só aparentemente, 

a flexibilizar o currículo, isto é, aquilo que se propõem fazer nas 

reuniões dos conselhos de turma será apenas uma "máscara" para 

se estar "de acordo" com os normativos em vigor, mas na realidade 

(e na intimidade das suas salas de aula) continuam tão só a "dar o 

programa" sem ter em conta a realidade dos seus alunos? Ou ainda, 

pressionados pelo "peso" que o currículo nacional detém e pela 

rotina, continuam a deixar para segundo plano a concretização das 

planificações perspectivadas de acordo com a gestão flexível do 

currículo? Pacheco, J. (2002a: 104) responde afirmativamente a esta 

última questão admitindo que os professores não se debruçam 

atentamente sobre o conjunto de aprendizagens nucleares básicas 

que o conceito de flexibilização admite e afirma que isso acontece 
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por estarem ainda formatados pela linearidade e prescrição do 

currículo nacional, "a construção do currículo real, pelos professores 

e alunos, na escola, depende, em grande parte, dos limites impostos 

pelo currículo nacional". 

Embora confinadas à abrangência deste trabalho, podemos 

reafirmar que o que está a ser feito não é, ainda, suficiente. 

Relembrando os autores referidos no enquadramento teórico, 

mantemos, no entanto, ainda a crença de que se está no caminho 

certo. Falta, talvez, dar tempo à adaptação dos professores aos 

desafios que a gestão curricular local coloca, proporcionando-lhes 

estímulos, reconhecimento, uma formação e condições de trabalho 

mais adequadas às novas realidades vividas nas escolas. É 

igualmente preciso apetrechar as escolas com novos equipamentos e 

profissionais de outros âmbitos (assistência social, orientação 

escolar, ocupação de tempos livres, entre outros) que possam 

formar, juntamente com os professores, equipas pluridisciplinares 

que combatam com mais eficácia os problemas que algumas 

populações escolares colocam e que desaguam na escola. Conseguir 

um corpo docente estável, para que se possam desenvolver 

projectos pedagógicos consistentes e com continuidade, é outra 

condição importantíssima que falta concretizar e que, em nosso 

entender; constitui uma das causas para avolumar os aspectos que 

os professores apontam como sendo as maiores dificuldades para a 

concretização dos PCTs. e que, consequentemente, prejudica a 

implementação da gestão curricular local apoiada num trabalho de 

equipas. 

Confirmando as dificuldades apontadas anteriormente quanto à 

implementação do processo de gestão do currículo, secundamos 

Morgado, J. C. (2001:53) ao referir que este projecto de 

reorganização curricular tem por base uma nova concepção de 

escola e de educação escolar básica o que requer uma outra postura 

e "envolvimento dos vários agentes educativos e necessita, 
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sobretudo de tempo - para observar, para reflectir, para ajustar". 

Para esta tarefa requerem-se professores que articulem e ajustem o 

currículo ao contexto específico, apropriando-se dele como 

"profissionais autónomos". Para tal é necessário bem mais do que 

mudar os discursos neste sentido : é preciso ter condições e tempo. 

Também Roldão, M., C.(2003:10) aponta neste sentido quando 

afirma que "este processo de transformação na gestão do currículo 

(...) é muitíssimo lento e só acontecerá à medida que a cultura das 

escolas, dos professores e da administração se forem alterando face 

à realidade social que se lhes impõe." Por isso, será também 

necessário uma mudança ao nível destes últimos responsáveis pelo 

sistema escolar. 

Assim, concluímos que a Reorganização Curricular do Ensino 

Básico perspectiva ideias de mudança cujos efeitos estão ainda 

longe de atingir os objectivos desejados: alcançar o sucesso escolar 

para todos. 
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