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Ariana Cosme e Rui Trindade 
P a u l o  d e  C a m a r g o   

Combativos e respeitados pesquisadores da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto, em Portugal, Rui Trindade e Ariana Cosme vêm ao Brasil ao menos duas vezes ao 
ano para conferências. Casados e parceiros na pesquisa e na produção científica, Rui e Ariana encabeçam 
uma linha crítica à escola em tempo integral, recentemente implantada no sistema público português. Ao 

mesmo tempo, alimentam debates sobre a formação inicial do professor de educação infantil e ensino 
fundamental e reflexões sobre o ensino fundamental de nove anos, lá iniciado ainda na década de 1980. 

Leia a seguir os principais trechos da entrevista com os dois pesquisadores feita pela Pátio Educação 
Infantil em São Paulo.

 
 

 
 
Há alguns artigos recentes publicados por vocês na imprensa portuguesa criticando a escola 
em tempo integral. No Brasil, algumas redes públicas tentam agora implantar o mesmo 



sistema. O que acontece em Portugal e o que há de errado?  
 
Pela primeira vez, as crianças foram obrigadas a permanecer nas escolas no programa Escola Tempo 
Inteiro, com aulas impostas de música, teatro, educação física e inglês. A discussão sobre isso não vem 
sendo bem conduzida porque os pais estão contentes e acolheram bem a idéia. Trabalham e precisam 
deixar os seus filhos mais tempo na escola. É evidente que a medida tem um impacto social. Já os 
sindicatos estão preocupados se os professores ficarão mais horas ou não, quem manda ou não, em vez 
de lançar a discussão pedagógica. Para nós, contudo, trata-se de discutir o que uma criança faz na escola 
durante sete horas: ela não precisa de mais escola, mas sim de melhor escola. Para a escola, cinco horas 
chegam. Estamos, na verdade, preocupados com o que estamos fazendo com a infância de nossas 
crianças. 
 
As aulas extras não são importantes? O que as crianças deveriam fazer nesse período?  
 
Não há dúvida: no tempo escolar, o papel da escola é promover a aprendizagem. Porém, no tempo não-
escolar, deveríamos promover vivências. No modelo proposto, os alunos têm atividades profundamente 
escolarizadas, como, por exemplo, aulas de música, nas quais aprendem flauta, solfejo... Certamente, isso 
não é fundamental. Nós, adultos, que crescemos no quintal dos vizinhos, roubando mangas, devíamos 
pensar que fechar as crianças na sala de aula é brutalizar a infância. Preferíamos que a escola fosse um 
espaço para que os alunos vivessem mais, onde o essencial seria descobrir coisas e descobrir-se a si 
próprios. As crianças de hoje não têm tempo de verdade para brincar. Agora, acredita-se que se é mais 
culto quanto mais balé se tem na infância. Se isso fosse verdade, as salas de espetáculo não estariam tão 
vazias... A vida cultural de um país se faz de outra maneira, muito mais irreverente, com projetos mais 
alternativos. 
 
De certo modo, essa questão depara-se com outra polêmica, que vivemos no Brasil hoje, com 
a introdução do ensino fundamental de nove anos, pois teme-se que a educação infantil seja 
"escolarizada". Como o sistema funciona em Portugal?  
 
A escola pública em Portugal já é obrigatória por nove anos desde 1986. A educação infantil é opcional. 
Hoje, 20 anos depois, ainda temos dificuldade para gerir a qualidade. Não temos mais abandono escolar. 
Conseguimos tirar todas as crianças das ruas até os 16 anos. Se o aluno deixa de freqüentar as aulas, a 
polícia vai à sua casa, caso seja preciso. Agora, estamos discutindo o que exatamente esses alunos estão 
fazendo da escola. Há um problema de repetência. Os que são reprovados são sempre os mesmos. Pior, o 
fato de eles serem reprovados não significa que os que são aprovados tenham uma escola de qualidade. A 
escola em si - seja portuguesa, brasileira ou norte-americana - não serve a ninguém, nem a seus clientes 
ideais, que são os brancos, de classe média, urbanos e católicos, os que chegam à universidade.  
 
Uma criança de 6 anos está pronta para entrar no sistema regular? Não corremos o risco de 
escolarizar a educação infantil, historicamente um espaço de aprendizagem mais aberto e 
lúdico?  
 
Em Portugal, a educação infantil não é obrigatória. Ocorre que, hoje, uma criança pode entrar na 1ª série 
com 5 anos. Basta a declaração de um psicólogo, dizendo que ela está pronta. Isso interessa aos pais e 
aos professores, pois preenche as classes, já que nossa taxa de natalidade é muito baixa. Sem dúvida, há 
alunos de 5 anos em condições de ser alfabetizados, mas a questão é que tipo de escola queremos 
construir. Trata-se de discutir novamente o que é ser criança. Os adultos querem mais tempo para lazer, 
mas, em relação às crianças, pensam diferente. Precisamos de adultos mais adultos e de crianças mais 
crianças. 
 
Um dos temas tratados por vocês é a questão da formação inicial do professor, que está 
ligada a tudo isso que abordamos. Esse tema é subestimado quando se fala sobre a escola 
que temos e a que buscamos?  
 
Sem dúvida, esse é um problema muito sério. Qualquer jovem que decide ser professor tem atrás de si 
uma experiência de escola, uma relação com os seus próprios professores e com o saber. Quando chega 
aos cursos de licenciatura, o que escuta vai exatamente no sentido contrário de suas vivências. E o mais 
grave: o ensino é incongruente com o que se prega. Há um discurso do que a escola deveria ser, contrário 
ao que a escola sempre foi, em uma escola que ainda o é. Por exemplo, hoje o portifólio está na moda, 
todos o elogiam. Porém, na universidade, ninguém avalia com portifólio. É prova e ponto final. Quem saiu 
de uma licenciatura só fez prova a vida toda. Além disso, há muitos acadêmicos que nunca entraram em 
uma sala de aula. Nós dois fomos professores de 1ª a 4ª série. Tivemos alguns anos com crianças, e isso 
nos dá mais proximidade. Continuamos a trabalhar com escolas, o que nem é muito bem visto. Na 
universidade, valorizam-se os papers... 



 
Como é a formação do professor da educação infantil e do ensino fundamental em Portugal?  
 
Todos os professores da educação infantil e do ensino fundamental passam pelo ensino superior e têm o 
mesmo salário. Essa medida resolveu muitos problemas. O professor da educação infantil só pode ser da 
educação infantil e trabalha apenas com crianças de até 6 anos. De maneira geral, não aborda, por 
exemplo, a alfabetização formal. Conforme determina nosso Ministério da Educação, apenas a partir dos 7 
anos é que se trabalha com alfabetização. Para lecionar no ensino fundamental de 1ª a 6ª séries, é 
necessário passar pelos Institutos Superiores de Educação; depois, a partir da 7ª série ao ensino médio, 
só se formando na universidade. Aqui ocorre o maior problema. A formação deve ser mais pedagógica ou 
científica? Para nós, trata-se de uma dicotomia inválida. Na ciência, tem-se uma relação normativa com o 
saber: o professor fala e eu reproduzo; na pedagogia, ocorre o contrário. Para saber por que um aluno 
consegue aprender e outro não, a resposta tem de vir das duas áreas.  
 
Na sua opinião, como deveria ser essa formação?  
 
Uma boa formação científica é pré-condição, pois uma boa formação pedagógica não é suficiente. 
Contudo, uma boa formação científica deve levar em conta o modo como se constrói o conhecimento. 
Quem conhece Piaget e Vygotsky pode compreender melhor o que lhe disseram na formação científica. Há 
uma transversalidade do ponto de vista da concepção do professor que queremos formar. 
 
Qual é o papel da organização do espaço da sala de aula? Isso deve fazer parte do currículo 
da formação inicial do professor?  
 
Sem dúvida. Isso passa ao largo da formação inicial do professor e, quando queremos mudar a escola, 
torna-se essencial. De nosso ponto de vista, a classe deve ser concebida como uma comunidade 
democrática de aprendizagem, e a escola deve estar adequada para isso quanto à disposição, às regras, 
às rotinas, aos materiais. Os alunos apropriam-se do espaço sem precisar do professor como um pastor. 
Veja que não é um modelo a ser copiado. O princípio organizador é o mais importante. Nós fazemos isso 
até na universidade! Não é, como muitos podem pensar, uma visão anarquista, segundo a qual cada um 
nasce inspirado. Está tudo muito bem organizado. Há uma agenda semanal, planos individuais de 
trabalho. Isso é um aprendizado também. 
 
Quando vocês falam dos materiais, referem-se ao livro didático?  
 
Principalmente. Os outros materiais didáticos são de responsabilidade do município e, muitas vezes, estão 
subaproveitados. O professor prefere recorrer aos chamados manuais didáticos. Isso é tão forte, que se 
diz que o mercado livreiro comanda as reformas educacionais. Em Portugal, esses manuais são de má 
qualidade. No Brasil, ao menos, as editoras oferecem não só o material, mas também uma estrutura de 
apoio. Mas por que os alunos têm de usar as mesmas coisas? É absurdo ter 30 crianças com livros iguais. 
Certa vez, olhava o manual de meu filho, onde se lia: "O leão liote papa a tulipa". Pois esse foi o único 
leão vegetariano que conhecemos. Os manuais prestam péssimo serviço cultural, porque nos afastam dos 
livros. O pior é que acabaram tornando-se um guia de trabalho para o professor. Nós pertencemos ao 
Movimento da Escola Moderna Portuguesa, que se caracteriza por ser um movimento pedagógico dos 
professores que têm como uma das principais características não utilizar manuais. Recorremos a tudo: 
enciclopédias, internet, porém os materiais são construídos em cada escola, mesmo na alfabetização. 
 
No ensino fundamental, as salas de aula são unidocentes até que série?  
 
Até a 4ª série, mas outra medida recente é a introdução de professores unidocentes na 5ª e na 6ª séries 
para minimizar o choque da transição da 4ª e da 5ª séries. Parece uma boa medida, mas gerou uma 
grande guerra com os sindicatos, pois pode estar mascarando uma estratégia para se cortar custos e para 
se ter menos professores. Essa discussão ainda é inicial, porém, a princípio, poderá mesmo garantir uma 
relação mais interessante com o processo de aprendizagem. Em muitos países da Europa, a primeira 
etapa do ensino fundamental tem cinco ou seis anos. Então, não é propriamente uma novidade. 
 
Vocês vêem semelhanças nas questões discutidas em Portugal com as que são debatidas no 
Brasil?  
 
Sim, há semelhanças. Por outro lado, são situações incomparáveis em muitos sentidos, especialmente 
quando se levam em conta as condições de trabalho do educador brasileiro. No Brasil, a questão passa 
pelo prestígio pessoal da profissão do professor, que está muito desgastado. Estávamos dando um curso 
em um estado do Norte do Brasil, falando sobre essa organização social do trabalho da aprendizagem em 
sala de aula, com uma agenda individual de tarefas para cada aluno, e uma professora levantou a mão e 



perguntou: "Como faço isso em uma sala apertada, com 45 alunos?". O que podemos responder? Que é 
possível, sem dúvida, mas é evidentemente muito mais difícil. 

 


