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Prefácio  
 

SAINDO DAS LÓGICAS LABIRÍNTICAS 

O LIVRO DO DESASSOSSEGO E DA ESPERANÇA 
 

José Matias Alves1. Cristina Palmeirão2 

 

Tudo é diferente de nós e por isso é que tudo existe. 

(Fernando Pessoa) 

 

Seja-nos permitido começar este texto com uma prece que traduz muitas das esperanças 

que estão inscritas neste livro: 

Senhor, dai-nos a luz que ilumine a memória para melhor acendermos o presente. Dai-

nos a humildade de reconhecermos os limites e os erros. A lucidez para não confundirmos 

os meios com os fins, o acessório com o essencial. 

Dai-nos alento para ousarmos sair dos círculos viciosos das aparências e do faz-de-conta, 

a inteligência e a disponibilidade para escutar e para agir. 

Dai-nos a determinação para resgatar as nossas crianças e adolescentes do peso da 

alienação, para “atenuar as consequências vitalícias do veredicto escolar” que arruína a 

vida de muitos jovens; dai-nos a coragem de multiplicar as oportunidades de sucesso, 

combatendo a “visão monista da inteligência”, a hierarquia escolar e a insularização dos 

saberes. 

Dai-nos a ousadia para instaurar “novas formas de competição entre as comunidades 

escolares associando professores e alunos em projetos comuns de modo a suscitar a 

emulação e, através dela, uma incitação ao esforço, à disciplina produtiva” e à 

democratização do sucesso; dai-nos o crivo que separa o trigo do joio e a luz que ilumine 

 
1 Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano, Faculdade de Educação e Psicologia, 
Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal jalves@porto.ucp.pt, cpalmeirao@porto.ucp.pt – 
2 Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano, Faculdade de Educação e Psicologia, 
Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal. cpalmeirao@porto.ucp.pt 

mailto:jalves@porto.ucp.pt
mailto:cpalmeirao@porto.ucp.pt
mailto:cpalmeirao@porto.ucp.pt


Saindo das lógicas labirínticas - O livro do desassossego e da esperança 

5 

e reconheça o esforço, a dedicação e a entrega de todos aqueles que amam e educam as 

nossas crianças. 

Dai-nos a coragem para seguir uma linha de rumo que favoreça a construção de uma 

escola mais feliz e fraterna, mais solidária e mais livre e que não se deixe aprisionar pelo 

íman dos interesses, pela conspiração dos silêncios, pelo jogo das manipulações e pelos 

consensos fáceis e estéreis. 

Dai-nos o alento para “romper com a rotina”, para “reduzir o fosso entre o fim da 

escolaridade e a entrada na vida activa”, para destruir o modo perverso do (não) ingresso 

no ensino superior, que aniquila tantas expectativas e esperanças legítimas. 

Dai-nos um poder que esteja ao serviço da realização das pessoas, a confiança na 

liberdade da ação dos homens e das mulheres livres e responsáveis e a tolerância para o 

que é diferente de nós e para com o erro. 

Libertai-nos da tentação da uniformidade, do peso regulamentador das normas, do 

excesso de disciplina, da atração do domínio, do reinado do triunfo e da arrogância da 

doxa. E livrai-nos também dos discursos “cheios de boas intenções”, que gerem as 

(des)ilusões pedagógicas. 

Senhor, dai-nos a força, o ânimo e a sabedoria para descobrir os “responsáveis capazes 

de mobilizar as imensas reservas de inteligência, de imaginação e de dedicação ainda mal 

utilizadas”, para “vencer as incontáveis resistências” e para “desmascarar as astúcias do 

formalismo igualitarista”. 

Dai-nos, enfim, a capacidade de indignação e de revolta e o desassossego radical face à 

injustiça, à exclusão educativa e à precariedade dos vínculos sociais. E não nos deixeis 

cair na tentação do rebanho, na mediocridade da indiferença e na ilusão das aparências. 

Ámen. 3 

 

 

 
3 Texto original de José Matias Alves. As passagens assinaladas com aspas pertencem a Pierre Bourdieu, 
Collège de France (1987) 
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Um livro mosaico 

Este é um livro que procura ir além do formalismo das igualdades de oportunidades: da 

igualdade de oportunidades de acesso à escolarização, da igualdade de oportunidades de 

sucesso escolar e educativo, da igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior, 

da igualdade de oportunidades no usufruto dos bens educacionais, da igualdade de 

oportunidades de acesso ao mundo do trabalho. 

A escola está ainda longe de cumprir este desiderato normativo, ético e sociomoral da 

igualdade de oportunidades. Mesmo no mais básico – a igualdade de oportunidades de 

acesso para todos os cidadãos – a escola não cumpre este desiderato. Em larga medida, a 

escola está ainda organizada para produzir o insucesso educativo como denunciou João 

Formosinho em texto antológico de 19884 . As escolas e os contextos são diferentes e 

desiguais e muitas vezes as práticas de escolarização contribuem para consagrar e reforçar 

as desigualdades pessoais e sociais. A ilusão meritocrática que acredita que sucesso é o 

resultado do QI+QE+Esforço e trabalho individual não passa de uma ilusão para legitimar 

a seleção escolar e a estratificação social. Basta ver um indicador simples (e simplista): 

as taxas de sucesso académico dos alunos nos exames do ensino secundário demonstram 

que há três países no mesmo país: o país do litoral, do interior e das regiões autónomas. 

Os resultados obtidos pelas pessoas (os alunos) destas 3 zonas geográficas não revelam 

menos inteligência, menos mérito. São a consequências das desigualdades estruturais, 

culturais, organizacionais, profissionais em que são obrigados a viver. E neste contexto 

vale bem a pena citar Luigino Bruni (2016):  

A armadilha que se esconde dentro da ideologia meritocrática é, portanto, 

subtil e, geralmente, invisível. As empresas [e as escolas] conseguem 

apresentar-se como lugares capazes de remunerar o mérito porque reduzem a 

pluralidade dos méritos apenas aos funcionais para os seus objetivos: um 

artista que trabalha numa cadeia de montagem não é meritório pela sua mão 

que sabe pintar, mas pela que sabe apertar parafusos. O mérito da economia 

é [e da escolarização], portanto, fácil de premiar, porque é um 

mérito/demérito simples, muito simples de ver e, portanto, de medir e 

 
4 Formosinho, J. (1988). Organizar a escola para o sucesso escolar. Medidas que promovam o sucesso 
educativo. Lisboa: GEP/ME. É certo, contudo, que tem havido, aos vários níveis do sistema, medidas que 
têm contribuído para alterar esta tese de que escola está, institucional e organizacionalmente, estruturada 
para servir as elites e produzir largo insucesso. 
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premiar. Os outros méritos, em sectores não económicos, são, por seu lado, 

mais difíceis de ver e ainda mais de medir. Eis, então, que se revela um grande 

risco: dada a sua fácil mensurabilidade, o mérito, nas empresas [e nas 

escolas], torna-se o único mérito ‘visto’, medido e premiado em toda a 

sociedade. Com dois efeitos: incentivam-se muito os méritos quantitativos e 

mensuráveis, e atrofiam-se os qualitativos e não produtivos. E aumenta a 

destruição das virtudes não económicas, mas essenciais para se viver bem 

(mansidão, compaixão, misericórdia, humildade…). 

A grande operação do humanismo cristão foi a libertação da cultura 

retributiva que dominava o mundo antigo e da culpabilização das derrotas. 

Não nos devemos resignar à sua liquidação pelo prato de lentilhas do mérito. 

Nós valemos muito mais. 

 

Uma escolarização preocupada com a promoção da equidade tem pois de encontrar outros 

dispositivos não económicos para reconhecer, distinguir, premiar as pessoas dos alunos. 

E quanto à igualdade de sucesso, usufruto dos bens educacionais, de acesso ao ensino 

superior e ao mundo do trabalho a miragem é muito mais acentuada. Acresce, ainda, que 

o conceito de igualdade não pode deixar se ser problematizado. De facto, o sistema 

educativo estruturou-se no mito de que dar o mesmo a todos no mesmo espaço e tempo 

era cumprir um ideal democrático. Mas, como mostra o texto de João Formosinho, a 

ilusão da escola única e unificada, a ilusão do currículo único pronto a vestir só veio 

agravar os dispositivos de seleção e de exclusão. Também por isso se tenha evoluído para 

a conceptualização do ensino diferenciado e personalizado que não pode ignorar as 

pessoas concretas que precisam de respostas pessoalizadas e adequadas às suas 

necessidades de aprendizagem. E se tenha chegado ao conceito da equidade: uma escola 

que quer promover e garantir (o máximo que lhe for possível) a equidade tem de investir 

radicalmente em dispositivos de flexibilização curricular, organizacional, pedagógica 

para poder responder à diversidade cultural, social, pessoal e assim ser o mais justa 

possível. E esta promoção de uma escola mais equitativa teria também de abdicar do 

efeito do diploma e do veredito escolar, há muito tempo denunciado por Pierre Bourdieu 

(1987):  
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A selecção pelo diploma só é prejudicial na medida em que ela continua a 

exercer os seus efeitos muito para além da sua finalidade, no decurso da 

totalidade de uma carreira, ao sacrificar injustamente a avaliação real do 

trabalho realizado aos interesses corporativos e a uma defesa mal entendida 

dos assalariados. Seria necessário desenvolver esforços no sentido de 

transformar regulamentos e mentalidades de maneira que, conservando 

embora a sua função de garantia básica contra o arbitrário, os títulos escolares 

fossem tomados em conta por um prazo limitado, e nunca de maneira 

exclusiva, isto é, apenas como uma informação, entre outras. 

 

Para além desta problemática, o texto de Hermano Calvo alerta para a necessidade de 

termos presentes as finalidades da educação que são requeridas num mundo de incerteza 

e complexidade: os 6 C de Michael Fullan [criatividade, comunicação, crítica 

(pensamento crítico), cidadania, caráter, colaboração], os 5 C do programa de inovação 

disruptiva dos Jesuítas da Catalunha [pessoas criativas, comprometidas, compassivas, 

competentes, conscientes], e mesmo o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, 

no caso do sistema educativo português, chamam-nos a atenção para a necessidade de 

nunca esquecermos as finalidades que deveremos perseguir. Porque tudo o resto [os 

programas que é preciso dar e cumprir, os exames, as normas, os regulamentos…] devem 

ser sempre instrumentais. E deste modo, prevenimos um dos maiores malefícios (e 

perversões) da burocracia – o de confundir os meios com os fins, ou de forma mais precisa 

o de fazer dos meios e dos recursos os fins da ação educativa. 

E os demais textos lembram os labirintos escolares (onde tantas esperanças se perdem), 

mas também as possibilidades de renovação e reinvenção de práticas educativas. É, pois, 

um livro da diversidade que é o sal da terra. 

 

Um livro de fundamentação de uma educação multi/intercultural que enuncia os 

caminhos de uma escola plural e múltipla e que se inscreva neste mundo e neste tempo, 

sublinhando o que é preciso aprender para podermos viver uma vida digna e decente. 

Como refere João Formosinho  
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a educação multicultural pressupõe o convívio na escola e na classe dos 

estudantes dos diferentes grupos sociais, étnicos, nacionais, religiosos e das 

diferentes classes ou origens (urbana, suburbana ou rural). A organização da 

escola pode ignorar este objectivo, promovê-lo ou impedi-lo. 

 

Sendo relevante ter presente que não é apenas um locus de reprodução, podendo também 

ser um locus de criação e de transformação.  

 

Um livro que narra os pesadelos da escolarização (através) de narrativas de leitura 

obrigatória e que, apesar de tudo, acredita que poderemos chegar a práticas 

educativas mais comunitárias e societárias e, por isso, mais inclusivas. 

Como nos mostra Manuela Gama, através de histórias exemplares, é imperativo uma 

prática sistemática de desconstrução de estereótipos, de confrontação e interpelação das 

lógicas de faz de conta, de combate ao desânimo aprendido e ao fatalismo pedagógico. O 

que implica uma mudança de paradigma sobre o que é (deve ser) a escola e a missão 

central do professor e uma inscrição nos territórios sociais e culturais. E obviamente uma 

radical desaprendizagem nos modos de ser escola e ser professor.  De facto, trazemos a 

alma vestida de rotinas, de preconceitos, de mitos e ilusões. Precisamos de raspar a tinta 

com que nos embotaram os sentidos (Alberto Caeiro) para ver a realidade das pessoas 

que são a escola. Para ouvir e escutar os pedidos silenciosos de muitos alunos que 

usualmente ficam abandonados de si mesmos no fundo da sala. Para sentir os apelos 

inauditos e compreender os motivos das recusas e do não querer. 

Esta aprendizagem pressupõe, como dissemos, uma disponibilidade para desaprender. 

Nas palavras de Olivier Reboul (1983):  

O que é aprender, em todos os domínios, senão “desaprender” alguma coisa, 

deixar um hábito ou uma certeza no mais íntimo de nós próprios? Aprender 

é, antes de mais nada, romper com hábitos que se tornaram uma segunda 

natureza, é “desaprender” a respirar quando se trata de desporto ou de música, 

é “desaprender” os sons e a sintaxe da sua própria língua quando se pretende 

aprender outra. E o que é compreender, senão abandonar as pseudocertezas, 
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afastar os “obstáculos epistemológicos” devidos à tradição e à experiência 

ingénua, recusar as verdades primeiras que nunca mais são, segundo 

Bachelard, que “erros primeiros”? Finalmente, o que é aprender a mudar, a 

renunciar corajosamente ao conforto e ao conformismo em que uma pessoa 

estava instalada como em sua casa, para vir a ser, enfim, ela própria. Aprender 

realmente é sempre “desaprender”, para vencer o que nos paralisa, nos 

encerra, nos aliena. 

 

Um livro que narra o MIPSE – Modelo Integrado de Promoção do Sucesso Escolar 

– desenvolvido sob o patrocínio da FEP e a forma como uma escola delibera ser 

autora de condições específicas e integradas que respondem às necessidades e 

expetativas dos alunos. 

Esta vontade e esta determinação de construir modos mais autónomos de construir o 

currículo, liberta os professores da prisão sistema e da clausura de uma solidão existencial 

e possibilita a  configuração de um dispositivo organizacional e pedagógico que se baseia 

nos princípios da adequação, diversidade, homogeneidade relativa, formação na ação, 

flexibilidade, envolvimento, tomada de decisão clínica (Alves, 2010). 

 

Um livro que mostra que os sonhos se podem cumprir gerando enigmas, desafios e 

viagens que aliem o saber ao sabor. 

É também uma história que evidencia o resultado do trabalho conjunto de professores e 

alunos que souberam praticar o currículo fora da ordem canónica e asfixiante e 

desenvolver competências relacionadas com as disciplinas de Português, História e 

Geografia de Portugal, Matemática e Educação Visual e que estimulou práticas de 

interação, invenção e criatividade.   

 

Um livro que afirma a possibilidade de formar cidadãos livres, autónomos, 

solidários, responsáveis e autores do seu destino.  
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Mas que, como vimos, precisa de profissionais e de organizações que pensem, reflitam, 

aprendam a ajam em favor das pessoas, sobretudo daquelas que mais precisam. 

O que este livro, enfim, nos mostra é que preciso (e possível) minimizar o efeito de 

estigmatização (e da exclusão), e que um dos mais eficazes seria 

a instauração de novas formas de competição entre comunidades escolares 

associando professores e alunos em projetos comuns - tal como, no campo 

desportivo, ela se realiza hoje entre turmas ou entre estabelecimentos - teria 

como efeito suscitar a emulação e, através desta, uma incitação ao esforço e 

à disciplina que não teria como contrapartida - ao contrário da competição 

entre indivíduos (alunos ou professores), a atomização do grupo e a 

humilhação ou o desânimo de alguns. (Bourdieu, 1987) 

 

Por outro lado, teremos também de nos determinar para ousarmos sair dos labirintos onde 

muitos esforços e vontades se perdem. Seguindo ainda Bourdieu (1987):  

Quer o sistema de ensino, quer a investigação, são vítimas, a todos os níveis, 

dos efeitos desta divisão hierárquica entre o "puro" e o "aplicado", divisão que 

se estabelece entre as disciplinas e no seio de cada disciplina e que é, em grande 

parte, uma forma transformada da hierarquia social entre o "intelectual" e o 

"manual". Daí resultam duas perversões que importa combater metodicamente 

por uma ação sobre as instituições e sobre as mentalidades: em primeiro lugar, 

a tendência para o formalismo que esmaga certos espíritos; em segundo lugar, 

a desvalorização dos saberes concretos, das manipulações práticas e da 

inteligência prática que lhes está associada. 

 

Precisamos de ousar esta passagem de um mundo escolar ainda muito marcado pela 

hipocrisia, pelas aparências, pelos fatalismos de várias cores, por um funcionalismo que 

nos condena a uma sobrevivência sofrida para um mundo regulado pela dignidade, pela 

justiça, pela compaixão e pela equidade.  
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A DIVERSIDADE CULTURAL NA ESCOLA DE MASSAS: 
ABORDAGEM À EDUCAÇÃO MULTI/INTERCULTURAL 

 
João Formosinho1 

 

Resumo 

A modernidade carateriza-se pela instituição de sistemas educativos nacionais baseados 

numa interpretação uniformista da igualdade nas dimensões curricular e pedagógica e 

numa ideia de justiça entendida como tratamento impessoal, enquanto a pós-modernidade 

afirma a “pessoalidade”, valoriza as diferenças e realça o respeito pelos direitos das 

minorias. É neste quadro sócio histórico que o conceito de pedagogia compensatória tem 

sido questionado e progressivamente substituído pelo de educação multi/intercultural. As 

abordagens a este conceito tanto dizem respeito à transformação dos conteúdos e métodos 

de ensino e à própria transformação do conhecimento transmitido (abordagens 

curriculares e metodológicas) como à advocacia de valores e crenças e à transformação 

de atitudes (abordagens sociomorais) como ainda à reorganização pedagógica da escola 

e à reorientação da sua administração e da cultura escolar (abordagens organizacionais). 

Aqui advoga-se uma perspetiva holística de educação multicultural que articule as 

distintas abordagens, concilie os objetivos intelectuais e os fins sociomorais da ação 

educativa e a torne congruente. 

 

Palavras-Chave: currículo, cultura escolar, pedagogia diferenciada, pedagogia 

intercultural 

 

 

 

 

 

 
1 Professor Catedrático aposentado da Universidade do Minho, Braga, Portugal. 



A diversidade cultural na escola de massas: abordagem à educação multi/intercultural  

14 

Introdução 

A modernidade, em termos de educação, caracterizou-se pela construção de sistemas 

educação baseados numa interpretação uniformista da igualdade exigia mais – o mesmo 

tipo de educação para todos. Assim, a igualdade foi progressivamente concretizada em 

termos de estrutura escolar não só através da escola única e da unificação de vias 

escolares, como da unificação concretizados num currículo uniforme e numa pedagogia 

uniforme. Ensinar a todos como se fossem um só.  

A construção da escola de massas assentou em conceções burocráticas que perspetivavam 

a justiça em termos de tratamento impessoal; mas essas conceções opunham-se a uma 

evolução das ideias pedagógicas que valorizava a “pessoalidade”.  

Na sociedade pós-moderna, emergem como importante as diferenças regionais 

religiosas, de língua e de dialecto, de género e de orientação sexual. A afirmação social, 

desde a década de 1960, dos direitos cívicos das várias minorias - levou a fundamentar a 

definição de democracia mais no respeito pelos direitos das minorias do que na 

concretização da vontade da maioria.  

É neste enquadramento sócio-histórico que o conceito de educação compensatória, 

baseado na visão moderna das diferenças e nas políticas clássicas de igualdade de 

oportunidades educacionais, tem vindo a ser progressivamente substituído pelo de 

educação multi/intercultural, baseado numa aceitação e valorização das diferenças como 

base da ação educativa e inserido numa conceptualização pós-moderna emergente.   

Iremos apresentar estas abordagens multi/interculturais em três grandes categorias 

básicas - abordagens curriculares e metodológicas, dizendo respeito à transformação dos 

conteúdos e métodos de ensino e à própria transformação do conhecimento transmitido, 

abordagens sociomorais, dizendo respeito à advocacia de valores e crenças e à 

transformação de atitudes, abordagens organizacionais, dizendo respeito à reorganização 

pedagógica da escola e à reorientação da sua administração e da cultura escolar . 

É nesta dimensão de pedagogia diferenciada culturalmente relevante que a educação 

multi/intercultural é válida para todas as escolas e para todas as crianças, é nesta dimensão 

que concilia os objetivos intelectuais e os fins sociomorais de qualquer atuação educativa. 
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1. A EVOLUÇÃO DA ESCOLA NA SOCIEDADE MODERNA E NA PÓS-

MODERNA 

1.1. A expansão da educação escolar e a pedagogia da uniformidade 

A modernidade, em termos de educação, caracterizou-se pela construção de sistemas 

nacionais de educação. A escola foi um instrumento decisivo na construção ou 

consolidação das nações do mundo atual. Daí que a inculcação de valores nacionalistas 

fosse inerente à educação escolar, o que, evidentemente, incentivava uma pedagogia 

homogeneizadora das diferenças. A expansão da escolaridade foi também perspetivada 

como concretização dos ideais democráticos e realizada sob a bandeira de igualdade, um 

dos ideais da modernidade proclamado na Revolução Francesa. Essa igualdade, no campo 

da educação, foi vista durante décadas como a expansão da educação a todos, através da 

disseminação geográfica de escolas e do alargamento social da frequência da escola.  

O ideal da igualdade exigia mais – não apenas educação para todos, mas o mesmo tipo 

de educação para todos. Assim, a igualdade foi concretizada em termos de estrutura 

escolar através da escola única e da unificação de vias escolares O ideal da igualdade foi 

corporizado, em termos do conhecimento a transmitir, através da unificação curricular, 

vista como consequência natural da unificação dos percursos escolares. O currículo 

uniforme foi, assim, apresentado como uma concretização do ideal da igualdade na 

educação. 

Em termos pedagógicos, o ideal da igualdade foi perspetivado como o tratar a todos os 

alunos do mesmo modo, independentemente da sua origem, grupo de pertença ou 

condição - ensinar a todos como se fossem um só. Esta evolução institucional que visava 

dar a todos o mesmo tipo de educação traduzia-se numa pedagogia uniforme - “ensinar a 

muitos como se fossem só um”. Ou seja, a pedagogia uniforme era a expressão na sala de 

aula do ideal de igualdade. 

Mas, concomitantemente, o reconhecimento científico, pela psicologia, das diferenças 

individuais fundamentava uma pedagogia centrada na criança, concretizada nos vários 

movimentos da educação nova e da educação progressiva. Esta pedagogia, embora fosse 

ensinada nas instituições de formação e fosse adotada pelos pedagogos mais reputados, 

nunca foi valorizada nas políticas de democratização do ensino e nunca foi maioritária 

nas práticas escolares. 



A diversidade cultural na escola de massas: abordagem à educação multi/intercultural  

16 

As razões ideológicas, que definiam a igualdade como o acesso de todos ao mesmo tipo 

de educação, conjugadas com as necessidades pragmáticas de expansão quantitativa, 

conduziram à valorização das pedagogias que permitissem ensinar a muitos, a todos, 

como se fossem só um. Desvalorizaram, assim, as ideias e práticas da educação nova e 

da educação progressista porque elas pressupunham e valorizavam as diferenças e 

preconizavam uma individualização do ensino. 

Dar a todos a mesma educação traduzia-se, assim, em tratar a todos na sala de aula de um 

modo igual independente da sua classe social, religião ou cor da pele, mas também 

independentemente da sua cultura de origem, da sua educação familiar, também 

independentemente das suas necessidades, interesses e motivações. Ou seja, 

independentemente da sua “pessoalidade”. A mesma interpretação burocrática da 

igualdade impunha, assim, não só um currículo uniforme, mas práticas pedagógicas 

impessoais na sala de aula.  

A mesma interpretação impunha, ao nível da administração do sistema escolar, a 

impessoalidade no tratamento das escolas e dos professores. A impessoalidade era vista 

não só como modelo administrativo de eficiência, mas como a interpretação burocrática 

da justiça. 

A construção da escola de massas assentou em conceções burocráticas que perspetivavam 

a justiça em termos de tratamento impessoal; mas essas conceções opunham-se à 

evolução das ideias pedagógicas que valorizava a “pessoalidade”. Como já dissemos 

noutro texto,  

A generalização do ensino a todas as classes sociais (democratização do ensino) e a 

expansão da escolaridade pelo aumento dos anos de escolaridade obrigatória obrigaram 

a escola a adaptar-se a uma situação de ensino de massas. (...) A evolução institucional 

da escola encaminhou-se no sentido de uma estrutura uniforme e estandardizada. Mas a 

evolução das ideias pedagógicas caminhou em sentido contrário – desde Rousseau que 

os vários movimentos ligados à “escola nova” insistem em centrar a educação nos 

interesses e necessidades das crianças. Isto implica uma pedagogia flexível, pois a 

resposta da criança é essencial para o conduzir do processo, e uma pedagogia 

diversificada que se adapte aos diferentes tipos de alunos. (...). Assim a evolução 

institucional da escola opôs-se à implementação efetiva dos modelos pedagógicos (...) 
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que exigem uma pedagogia flexível e diversificada. Esta contradição é um dos fatores 

responsáveis pelo sentimento de mal estar e até de crise na educação escolar que vem 

sendo sentido pelos pais, alunos, professores e pela sociedade em geral”  

 

1.2. As políticas de igualdade de oportunidades educacionais como componentes do 

processo de modernização da educação 

Depois da II Guerra Mundial acelerou-se o processo de expansão de educação escolar. A 

democratização da sociedade exigia uma escolaridade pós- primária alargada a vários 

sectores da população. Formulou-se o conceito de igualdade de oportunidades 

educacionais de acesso à escola. Desenharam-se e implementaram-se políticas de 

educação compensatória que, baseadas geralmente nas teorias explicativas da 

desvantagem (handicap) cultural, canalizaram recursos humanos e financeiros para 

regiões desfavorecidas e populações carenciadas. 

Esta igualdade de acesso, sustentada pelas medidas compensatórias, não arrastou consigo 

igualdade de sucesso académico. A investigação nos E.U.A. e na Europa, nas décadas de 

1960 e1970, mostrou claramente a relação do insucesso escolar com a classe social e com 

a pertença a minorias étnicas. Assim, o conceito de igualdade foi redefinido como 

igualdade de oportunidades educacionais de sucesso na escola.  

As políticas educativas formuladas nas décadas de 1970 e 1980 nortearam-se por estes 

princípios, mas sem os resultados esperados. Daí que fosse formulada uma versão mais 

avançada do princípio da igualdade na educação que exige igualdade de resultados e não 

apenas igualdade de oportunidades. A exigência de uma igualdade real de resultados 

escolares arrasta consequências políticas e filosóficas que ultrapassam o incrementalismo 

das políticas educacionais anteriores. 

Como dissemos noutro texto,  

O relativo insucesso das políticas educativas de igualização das oportunidades de sucesso 

escolar deriva do facto de os alunos de estratos sociais mais elevados, devido a uma 

educação familiar mais consonante com os valores e estilo da aprendizagem escolar, 

aproveitarem melhor as oportunidades de êxito que as políticas de sucesso de aplicação 

generalizada oferecem e, assim, se manterem ou aumentarem as desigualdades. Logo a 
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chave da questão está na diferenciada educação familiar informal que os alunos levam 

para a escola. 

(Assim), a igualização radical das oportunidades educacionais implicaria impor ou propor 

padrões tendencialmente uniformes de valores, atitudes, hábitos e comportamentos (...). 

Posta assim a questão, a igualdade de oportunidades educacionais desemboca numa 

importante questão política e filosófica. 

Nesta arena social e política, o valor da igualdade não é o único que deve ser assegurado 

- os valores da liberdade e da solidariedade são decerto igualmente relevantes. Há, assim, 

que equacionar (também) a questão da liberdade na educação, da solidariedade na 

educação, entre outras. Isto obriga a responder à pergunta: em que é desejável que 

sejamos iguais e em que é desejável que sejamos diferentes?” (Formosinho, 1991). 

Esta pergunta é altamente pertinente num momento em que os padrões da vida cada vez 

se uniformizam mais, em virtude das consequências sociais da evolução tecnológica e das 

transformações do capitalismo no final do século vinte. O acesso massivo simultâneo das 

massas dos cidadãos à mesma informação (mediatização da sociedade), a difusão dos 

meios eletrónicos de comunicação interpessoal (sociedade de informação), a globalização 

da economia de mercado, introduziram uma uniformização de hábitos e comportamentos 

sociais e mesmo a estereotipização de padrões de relações interpessoais e íntimas. 

 

1.3. A valorização das diferenças na sociedade pós-moderna 

Não é por acaso, nem representa um paradoxo, que no momento em que aparentemente 

há mais condições de uniformização dos comportamentos socioeducacionais tenha 

irrompido com vigor a proclamação do direito à diferença - não já às diferenças 

individuais de personalidade, cujo reconhecimento científico pela psicologia estava 

adquirido, não às diferenças biológicas (étnicas ou sexuais) que tinham sido 

desvalorizadas, mas às diferenças regionais e culturais legitimadas pelos saberes 

antropológico e sociológico, às diferenças religiosas, legitimadas pelas novas abordagens 

teológicas e pastorais, às diferenças de língua e de dialecto, legitimadas pelos novos 

saberes da linguística, às diferenças de género e de orientação sexual. 
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A afirmação social, desde a década de 1960, dos direitos cívicos das várias minorias - 

levou a fundamentar a definição de democracia mais no respeito pelos direitos das 

minorias do que na concretização da vontade da maioria.  

Esta evolução é ajudada pela mediatização da sociedade. Numa sociedade mediatizada a 

voz é importante e, assim, as minorias ativas com voz tornam-se mais mediáticas do que 

as maiorias silenciosas. A mediatização da sociedade atual valoriza mais a diferença do 

que a uniformidade 

Por outro lado, esta aceitação e valorização das “novas” diferenças correspondeu a “uma 

passagem de conflitos e reivindicações assentes na classe social para lutas aglutinadas em 

torno de identidade, processo em que o declínio do movimento operário é um dos feitos 

de maior relevância” (Valentim 1997).  

Esta mutação e processo deriva, entre outros fenómenos, da imigração de mão de obra, 

da livre circulação de pessoas na Comunidade Europeia/União Europeia, da 

deslocalização dos quadros. Assim, as sociedades desenvolvidas são cada vez mais 

multiculturais. A esta nova realidade multicultural tem correspondido um movimento de 

reflexão e de ação política e educacional de aceitação e valorização das diferenças, 

sobretudo das “novas” diferenças. Esta aceitação e valorização da diferença é uma 

característica da pós-modernidade superando a preocupação igualitária homogeneizadora 

característica da modernidade. 

 

1.4. Da remediação das “velhas” diferenças à curricularização das “novas” diferenças 

A imigração económica para os países da atual União Europeia na segunda metade do 

século vinte criou a presença de contingentes significativos de trabalhadores de várias 

origens regionais, de várias nacionalidades, de várias etnias, de várias línguas maternas e 

de várias religiões. Os Estados Unidos e Canadá já conheciam este fenómeno há muito 

tempo, visto ele fazer parte do seu processo de crescimento como nação, mas viram 

intensificar-se a imigração das populações latino-americanas e asiáticas. Assim, neste 

momento nas grandes cidades europeias e norte americanas co-laboram e convivem 

pessoas de diferentes nacionalidades, línguas, etnias e religiões.  
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É esta co-existência que põe problemas políticos novos aos sistemas educativos. Embora 

o conceito de educação multicultural também cubra, em termos de conceptualização 

teórica, as diferenças de origem regional (urbana ou rural), de classe social e de género, 

está claramente conotado com as diferenças culturais de natureza nacional, étnica ou 

religiosa, ou seja, com as diferenças de natureza civilizacional. Aliás, são estas novas 

diferenças inter-civilizacionais que por terem caracter internacional, podendo envolver 

relações entre Estados e continentes, têm sido objeto de mais interesse e atenção política. 

Para estas diferenças o conceito da educação compensatória não é relevante, pois se 

baseia em pressupostos de assimilação cultural. Estas “novas diferenças” não anulam as” 

velhas” diferenças, pelo contrário interatuam de modo inextricável com elas. Tomando 

como exemplo os imigrantes árabes na União Europeia - os imigrantes de etnia árabe, 

professando a religião islâmica, oriundos de outro continente, inserem-se no tecido social 

pré-existente, pertencem geralmente às classes sociais desfavorecidas, vivem em zonas 

pobres ou mesmo degradadas; no seu seio pode haver conflitos de género e conflitos 

intergeracionais. É esta potenciação das velhas e das novas fraturas sociais que cria os 

novos problemas sociais ligados à imigração. 

É neste enquadramento sócio-histórico que o conceito de educação compensatória, 

baseado na visão moderna das diferenças e nas políticas clássicas de igualdade de 

oportunidades educacionais, tem vindo a ser progressivamente substituído pelo de 

educação multicultural, baseado numa aceitação e valorização das diferenças como base 

da ação educativa e inserido numa conceptualização pós-moderna emergente. 

 

2. ABORDAGENS À EDUCAÇÃO MULTICULTURAL 

Na literatura consideram-se vários tipos de abordagem à educação multicultural - 

abordagens curriculares, abordagens didáticas, abordagens epistemológicas, abordagens 

intergrupais, abordagens sociomorais, abordagens de realização académica, abordagens 

institucionais. 

Banks (1993) apresenta cinco dimensões da educação multicultural que, de certo modo, 

correspondem àquelas abordagens: integração de conteúdos (“content integration”), 

construção do conhecimento (“knowledge construction”), redução dos preconceitos 
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(“prejudice reduction”), pedagogia da equidade (“equity pedagogy”) e potenciação da 

cultura e da estrutura escolar (“empowering school culture and social structure”). 

Iremos apresentar estas abordagens em três grandes categorias básicas- abordagens 

curriculares e metodológicas, dizendo respeito à transformação dos conteúdos e métodos 

de ensino e à própria transformação do conhecimento transmitido, abordagens 

sociomorais, dizendo respeito à advocacia de valores e crenças e à transformação de 

atitudes, abordagens organizacionais, dizendo respeito à reorganização pedagógica da 

escola e à reorientação da sua administração e da cultura escolar. 

 

2.1. Abordagens curriculares 

Na análise da abordagem curricular iremos basear-nos predominantemente nas ideias de 

James Banks, editor do primeiro “Handbook of Multicultural Education”. Conforme 

refere Banks (1993) a abordagem curricular é a maneira mais lógica e prática de introduzir 

a perspetiva multicultural na escola. De facto, é uma abordagem centrada na atividade 

nuclear da escola - a formulação e a concretização de um currículo. É uma abordagem 

que envolve acréscimos ou alterações ao currículo nas várias áreas programáticas. 

Banks (1993) apresenta quatro maneiras de fazer a abordagem curricular que significam 

níveis crescentes de aprofundamento da multiculturalidade. Num primeiro nível - 

abordagem dos contributos - trata-se de incluir no currículo alguns conteúdos étnicos, de 

modo episódico: por exemplo, celebrar os feriados étnicos. Sendo de uso fácil, tem a 

limitação de ser superficial e poder quedar-se por aspetos “folclóricos.” 

Num segundo nível – abordagem aditiva – assume já um caracter sistemático adicionando 

ao currículo novos conteúdos - por exemplo, no ensino da história acrescentar novos 

heróis. Assim, as crianças norte-americanas passam também a estudar heróis índios ou 

negros. Banks já num manual de 1972 denunciava as limitações dessa abordagem - as 

crianças aprendem “história branca” mais “história negra” de modo cumulativo, mas não 

questionam a versão histórica dominante2. 

 
2 Há perspetivas aparentemente aditivas que já têm consequências críticas. Banks, no seu manual de 1977, 
insiste em que o estudo das etnias não é apenas o estudo dos outros, mas também o estudo de nós, da nossa 
etnia; não é apenas o estudo das minorias, mas também o das maiorias. 
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Por isso, o autor sugere um terceiro nível – abordagem transformativa. Trata-se do nível 

sociocritico da abordagem curricular, a dimensão que Banks chama “knowledge 

construction”. Neste nível trata-se de questionar os pressupostos a partir dos quais a 

história é narrada, de questionar a versão dominante de um determinado acontecimento 

histórico. Trata-se de desocultar os pressupostos implícitos do currículo, desocultar parte 

do currículo oculto. Numa abordagem transformativa os alunos ouvirão a história sob 

diferentes perspetivas - estudarão a chegada à América na perspetiva dos colonos 

(perspetiva da descoberta) e na perspetiva dos índios (perspetiva da invasão). 

Aplicando esta perspetiva ao contexto português significa apresentar os Descobrimentos 

na perspetiva dos colonizadores e dos “descobertos”, apresentar as cruzadas vistas pelos 

cristãos e pelos árabes, ou ouvir a versão portuguesa e a versão castelhana da batalha de 

Aljubarrota. 

Há assim um crescendo do episódico para o sistemático, mas cumulativo, e deste para um 

nível crítico onde se discutem os pressupostos da construção do conhecimento. Neste 

nível crítico, a abordagem curricular questiona claramente o papel de certas disciplinas 

na inculcação dos valores dominantes – é o caso da Língua Materna e de História. 

Na nossa categorização incluímos também nestas categorias as dimensões metodológicas 

relativas ao ensino dos conteúdos. É o que Banks chama o quarto nível, o nível 

pedagógico. Banks defende uma pedagogia transformativa ao serviço de uma abordagem 

curricular transformativa. É o que Banks e Banks (1995) chamam pedagogia da equidade 

(“equity pedagogy”) que envolve os estudantes num processo de construção e produção 

de conhecimentos. Esta pedagogia transforma não só as relações do estudante com o 

conhecimento, mas também as relações entre o estudante e o professor. 

 

2.2. Abordagem sociomorais 

Com a progressiva substituição da “pedagogia” pelas “ciências de Educação” na 

formação de professores, a dimensão normativa da ação educativa na escola tem vindo a 

diluir-se e a ser substituída por um discurso predominantemente analítico. As abordagens 

sociomorais da educação multicultural assentam claramente na dimensão pedagógica da 

educação. 
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Assim, na abordagem sociomoral integram-se as ações educativas que visam diretamente 

influenciar as crenças, valores e atitudes das crianças e jovens. Como refere Banks, o 

objetivo é diminuir o preconceito social, étnico, nacional, regional ou de género3. Trata-

se da dimensão ativista da educação multicultural, aquela em que mais claramente se 

assume uma dimensão normativa. Por isso há quem distinga educação multicultural – 

designação mais abrangente – de educação intercultural ou anti-racista – perspetiva mais 

restrita e mais normativa. 

As abordagens sociomorais explícitas são necessárias desde o jardim de infância. 

Conforme Banks (1993) mostra na revisão de literatura sobre a educação multicultural 

das crianças pequenas a abordagem daltónica ao preconceito racial não resulta mesmo 

estas, pois a investigação empírica foi sucessivamente mostrando, desde os estudos dos 

Clark (de 1939 a 1950), que as crianças pequenas têm um conhecimento preciso acerca 

das diferenças raciais. Os estudos dos Clark, confirmados por estudos posteriores, 

mostraram que as crianças afro-americanas dos 3 aos 7 anos tinham conhecimento preciso 

das diferenças raciais e exprimiam com muita frequência uma preferência por estímulos 

ou bonecos brancos, mostrando que tinham interiorizado as atitudes da dominante 

sociedade acerca de negros e brancos. 

Têm sido feitas com crianças pequenas intervenções que são categorizadas por Banks em 

estudos de reforço (reforçar a escolha das crianças multiracialmente correctas), 

intervenções de diferenciação percetual (ensinar as crianças a diferenciarem 

perceptualmente as caras dos indivíduos das minorias, por exemplo), intervenções 

curriculares e intervenções de contacto inter-racial e de aprendizagem cooperativa. 

 

2.3. Abordagens organizacionais – organizar a escola para promover a interação 

multicultural 

A educação multicultural tem uma importante componente de definição de política 

educativa, a nível central e a nível de escola. A formulação de uma política de escola que 

favoreça a multiculturalidade é um passo decisivo na criação de condições de interação 

 
3 As abordagens sociomorais abrangem o que Banks chama abordagem de ação pessoal, social e cívica e 
a dimensão “prejudice reduction” das cinco dimensões com que Banks (1993) conceptualiza a educação 
multicultural. 
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direta de estudantes de várias proveniências. Há, assim, uma dimensão organizacional da 

educação multicultural. Banks considera como quinta dimensão da educação 

multicultural “empowering school culture social structure” que define como uma 

reestruturação da cultura e da organização da escola de modo a que os estudantes dos 

diversos grupos sociais, étnicos e de classes sociais experienciem igualdade e potenciação 

cultural (“cultural empowerment”). 

A educação multicultural pressupõe o convívio na escola e na classe dos estudantes dos 

diferentes grupos sociais, étnicos, nacionais, religiosos e das diferentes classes ou origens 

(urbana, suburbana ou rural). A organização da escola pode ignorar este objetivo, 

promovê-lo ou impedi-lo.  

Na análise das políticas integradoras/segregadoras da escola há que atender às decisões 

tomadas em três níveis - o nível da zona escolar, o nível da escola e o nível da turma. Isto 

implica analisar os processos de demarcação das zonas de recrutamento de alunos, os 

processos de constituição das turmas e os da própria gestão psicosocial do grupo-turma. 

Trata-se assim de um processo em três níveis - um nível político, social e organizacional, 

um nível e um nível pedagógico. 

 

A definição das zonas de recrutamento escolar 

Comecemos pelo primeiro – o processo político de definição de zonas escolares para 

recrutamento de alunos por parte das escolas. Nas cidades de média e grande dimensão 

as populações vivem, muitas vezes, acantonadas por estratos sociais - há zonas 

residenciais de classe alta, de classe média, de população imigrante, etc. As áreas de 

recrutamento de estudantes das escolas são desenhadas na base da contiguidade e 

proximidade geográfica da escola, o que significa que um processo “natural” de definição 

de áreas é tendencialmente segregador4. 

Quando a base da demarcação do recrutamento escolar é, ao mesmo tempo, social, 

económica e étnica a situação assume características socialmente explosivas. A 

 
4 Nos Estados Unidos a implementação de políticas de dessegregação escolar tem sido uma das áreas mais 
debatidas na população americana. 
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ilegitimidade moral de providenciar escolas separadas para grupos étnicos diferentes, 

mesmo que por omissão, é óbvia. A inconveniência social e política é evidente. 

Este problema põe-se em Portugal com a mesma acuidade embora não com a mesma 

urgência social, do que nos países tradicionais de grande imigração. No entanto, ele não 

é fácil de resolver porque não estamos perante variáveis independentes, pelo contrário, 

muitas zonas de imigração étnica são zonas pobres, onde não reside a classe média, onde 

há muitas vezes atividades marginais, violência e insegurança. Recordemos o que 

dissemos atrás sobre a inextricabilidade das velhas e das novas diferenças. 

As dificuldades das políticas de integração (ou dessegregação) são estas. O que significa 

apenas que estas políticas não devem ser vistas como políticas estritamente escolares, mas 

antes como políticas sociais. Assim, a definição das áreas de recrutamento escolar deverá 

ter o contributo de vários agentes decisores e não apenas dos administradores escolares.  

Um processo multicultural de definição de zonas escolares não pode basear-se apenas em 

critérios geográficos, tem de procurar proactivamente misturar diferentes tipos sociais de 

estudantes. Um processo multicultural de definição de zonas escolares não deve, assim, 

naturalizar o que é altamente problemático, deve, antes, desocultar as lógicas sociais 

mascaradas nas razões técnicas. 

 

A constituição das turmas 

Uma segunda dimensão deste problema é o da constituição de turmas num processo 

organizacional que é inerente às funções de organização pedagógica da escola. Este 

processo pode tentar maximizar ou minimizar a interação nas classes dos diferentes 

grupos sociais da escola, pode facilitar ou dificultar a construção de amizades intergrupais 

permanentes. É um processo em que a escola tem mais controlo do que no processo 

anterior, em que exerce um poder que não partilha com outras agências, um processo que 

é visto como elemento intrínseco da sua atividade. Mas este maior controlo do processo 

implica muito maior responsabilidade. 
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A educação multicultural joga-se muito neste processo de agrupamento permanente de 

alunos em grupos-turma5. É um processo de charneira entre o nível macro - político e 

social - e o nível de sala de aula - nível pedagógico. É, portanto, um processo 

organizacional com fortes  

componentes políticas e sociais e com fortes componentes pedagógicas, isto é, é um 

processo educacional na sua plenitude.  

Nas escolas portuguesas é um processo discreto, uma parte importante do seu currículo 

oculto. Mas a naturalização de um processo tão importante deve ser questionada para 

permitir uma maior visibilidade da dimensão multicultural da ação educativa. 

 

A dinâmica de interação do grupo-turma 

Por último, temos o processo psicossocial interativo no grupo-turma que pode promover 

ou não uma atitude intercultural. Esse processo está intrinsecamente ligado à pedagogia 

usada na sala de aula.  

Isto significa que os métodos pedagógicos usados tanto podem propiciar o trabalho em 

grupo ou a aprendizagem cooperativa de forma a fomentar a participação dos estudantes 

e a facilitar a interação multicultural, como podem fomentar uma atitude passiva em que 

cada estudante está quieto no seu canto não interatuando com os pares. Da dinâmica 

criada no grupo-turma depende, em última instância, a concretização da convivência 

multicultural de que os outros níveis anteriores foram meros passos instrumentais. 

 

CONCLUSÃO – EM DIRECÇÃO A UMA PEDAGOGIA INTERCULTURAL 

A educação multicultural assume uma componente socio crítica, mas assume igualmente 

uma perspetiva pedagógica, isto é, a dimensão normativa da ação e da reflexão educativa. 

O excessivo tecnicismo de certos discursos das Ciências da Educação pode ter 

contribuído, por vezes, para invisibilizar a dimensão normativa da educação, 

 
5 Estamos perante o que Banks e Banks (1995) chamam, usando o conceito de Tye, de “estrutura profunda 
das escolas O conceito de Tye de “estrutura profunda das escolas inclui também a definição de unidade 
horária (“bell schedule”), a estrutura física da sala de aula, o padrão de avaliação. 
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submergindo-a numa pretensa neutralidade tecnológica ou numa reflexão divorciada da 

ação e da proposição de medidas de melhoria dessa ação. Por isto, várias abordagens de 

educação multicultural estão sujeitas quer a críticas conservadoras, que acham que a sua 

institucionalização desvaloriza os objetivos intelectuais da escola e negligencia a defesa 

dos valores da civilização ocidental e cristã, quer a críticas radicais que lhe criticam o 

empenhamento reformista e a desvalorização das questões de género e de classe social... 

No entanto, a dimensão pedagógica da educação multicultural assume uma perspetiva 

holística que procura tornar congruente toda a atuação nas várias dimensões, que procura 

articular a abordagem curricular, a abordagem sociomoral e a abordagem organizacional. 

O reconhecimento da necessidade de uma visão holística dos problemas da escola atual e 

de uma atuação sistémica para os resolver não invalida o reconhecimento das dificuldades 

em sustentar uma atuação sistémica. As organizações sociais não são governadas 

predominantemente por ideias - muito menos por visões - mas sim por crenças e 

preconceitos, ideias e projetos, interesses e vantagens inextricavelmente misturadas. 

Esta constatação não esbate a necessidade das visões holísticas e das atuações sistémicas 

na actuação educativa. De facto, de nada serve implementar um processo de recrutamento 

multicultural para as escolas se as políticas internas de organização pedagógica forem 

homogeneizadoras (e segregadoras); de pouco serve ter uma política de “mixed ability 

grouping”, de heterogeneização social e académica, se a pedagogia da sala de aula não 

potencia as condições criadas por este processo. Para ter efeitos multiculturais tem de 

haver congruência entre as políticas de definição das zonas de recrutamento, de 

agrupamento dos alunos em turmas e as estratégias de convívio e trabalho intergrupos 

sociais nos grupos turmas. 

Na essência estes não são problemas novos - a educação nova e a educação progressiva 

andarem à roda das mesmas questões na primeira década do século. Susan Smell na sua 

recensão do “Handbook of Research on Multicultural Education”, de que James Banks é 

organizador, acentua esta filiação. Afirma que o que estava implícito na educação 

progressiva se tornou explícito no multiculturalismo, mas há a mesma preocupação em 

centrar o ensino nos interesses diferentes das diferentes crianças, em propor uma 

pedagogia culturalmente relevante, em encorajar a aprendizagem cooperativa, em 

associar a dimensão social reconstrutivista. Na sugestiva expressão dos professores cuja 
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opinião acerca da pedagogia culturalmente relevante Ladson-Biliings (1995) cita – “but 

that’s just good teaching!” 

É nesta dimensão de pedagogia diferenciada culturalmente relevante que a educação 

multicultural é válida para todas as escolas e para todas as crianças, é nesta dimensão que 

concilia os objetivos intelectuais e os fins sociomorais de qualquer atuação educativa. 
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ESCUELAS DEL MAÑANA PARA UNA EDUCACIÓN DE HOY 

 

Alfredo Hernando Calvo1 

 

 

Resumo 

En todo el mundo se están volviendo a definir el conocimiento, las competencias, el 

aprendizaje y la escolarización. E la gran pregunta laboral del siglo XXI no es en qué 

trabajaremos, sino qué trabajo inventaremos. The Partnership for 21st century skills 

(2011) describió el marco de las competencias para el ciudadano del siglo XXI e y desde 

entonces la investigacion continúa alrededor de la creatividad, el carácter, el pensamiento 

crítico, la colaboración, la ciudadanía y la comunicación. La escuela uniforme es la escuela 

del siglo pasado. Para el siglo XXI, necesitamos una escuela que actúa, cambia, crece y se 

desarrolla atenta al presente, a la investigación y a la realidad global y local, donde los 

profesores y los alumnos se comportan de un modo diferente. Son escuelas que cambian 

para lograr mejores resultados. En definitiva, se trata de escuelas del mañana. 

 
 

Palavras-chave: transformación, tecnologia, competencias, escuelas innovadoras 

 

 

1. Las Competencias Del Mañana Guían La Educación De Hoy 

En todo el mundo, no importa el índice de desarrollo humano o el producto interior bruto 

de cada país, se están volviendo a definir el conocimiento, las competencias, el 

aprendizaje y la escolarización. En el siglo de la información y la comunicación, el valor 

del conocimiento como capital está en aumento. 

En el año 2010, el Institute for the future publicó un informe acerca de los trabajos más 

demandadas para el año 2020: The Future work skills 2020. El informe consiste en un 

 
1 Universidade Complutense, Madrid, Espanha, alfredohernandocalvo@escuela21.org 
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ejercicio de predicción en base a dos variables. Se compararon, por un lado, una serie de 

elementos o “Drivers” que guían la evolución del mundo y los mercados; por otro, el 

valor y la integración de las competencias humanas en esta evolución. El cruce tiene como 

resultado la creación de nuevos núcleos de demanda laboral. El Instituto para el Futuro 

pronosticó que las siguientes serán las profesiones de mayor proyección en un futuro a 

medio y corto plazo: analista de datos, psico-comunicólogo social, microingeniero, 

emprendedor social, antropólogo intercultural, desarrollador de interacciones digitales, 

biomecánico, catalizador de contenidos, experto en aprendizaje, experto en participación 

y organizador de inteligencia colectiva. En palabras de Yong Zhao, profesor de la 

Universidad de Oregón, la gran pregunta laboral del siglo XXI no es en qué trabajaremos, 

sino qué trabajo inventaremos. 

En el año 2011 tuvo lugar una de las mayores reflexiones internacionales acerca del 

aprendizaje en el siglo XXI. The Partnership for 21st century skills (p21.org) describió el 

marco de las competencias para el ciudadano del siglo XXI. Asimismo, la UNESCO, la 

OCDE, el Council of Chief State School Officers en Estados Unidos y el Center for 

Curriculum Redesign han dirigido estudios con el mismo propósito y en estrecha 

colaboración con gobiernos y representante educativos. 

 
Figura 1. 21st Century Student Outcomes and Support Systems 

 

Daniel Goleman acuñó el concepto de Inteligencia emocional al englobar algunas de estas 

habilidades y la OCDE lo ha intentado con el de “Soft skills” para referirse a habilidades 

socioemocionales “blandas”, en contrapartida a otras más “duras” o cognitivas. En 

cualquier caso, las evidencias científicas siguen compartiendo conclusiones. 
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Un estudio reciente de los Universidades de Duke y Pensilvania siguió a 750 personas 

durante veinte años. En el esfuerzo titánico para lograr el acompañamiento longitudinal 

de una investigación de estas características, encontraron que aquellos estudiantes que en 

la guardería eran más propensos a compartir y ayudar a otros compañeros, tenían más 

posibilidades de graduarse, terminar la escolarización e integrarse laboralmente con 

trabajos remunerados a tiempo completo. 

La última propuesta con reconocimiento y aprobación internacional es la de Michael 

Fullan, quien considera que las competencias necesarias para el siglo XXI se orientan 

alrededor de la creatividad, el carácter, el pensamiento crítico, la colaboración, la 

ciudadanía y la comunicación. 

 
Figura 2. Competencias necesarias para el siglo XXI 

 

2. Las Escuelas Del Mañana En El Presente 

Las nuevas investigaciones acerca del aprendizaje nos han conducido hasta el desafío de 

redefinir las competencias para el siglo XXI. La variedad de nuestra naturaleza humana 

está en el corazón de un nuevo modelo de escuela. Por eso, celebrar la diversidad de 

nuestros alumnos y profesores, comunicarlo en las reuniones con padres, buscar espacios, 

tiempos y lugares para conversar, exponer y mostrar las creaciones y el potencial de todas 

nuestras competencias. 

A pesar de los datos económicos globales y de los índices de pobreza en buena parte del 

mundo, la escolarización universal ya es un logro en muchos países desarrollados. En 

países como el nuestro, el reto del siglo XXI no obedece a la búsqueda de nuevos sistemas 
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de clasificación de alumnos en base a criterios como el cálculo, la lectura o la escritura. 

La sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento busca la mejora 

universal de una escolarización obligatoria ya lograda con satisfacción. El reto de una 

sociedad con nuevas fuentes de información y distintas herramientas tecnológicas, apunta 

hacia la personalización y hacia el enriquecimiento del currículo. Necesitamos aumentar 

las oportunidades de aprendizaje y centrarnos en todas las competencias, no solo en 

aquellas que cuadran a la perfección con las áreas y los bloques de contenido. 

La escuela uniforme es la escuela del siglo pasado. Aquella en la que todos los alumnos 

debían aprender de la misma manera. Los sistemas educativos de las sociedades 

desarrolladas han superado el reto de la escolarización universal con éxito. Ha sido un 

paso muy importante para la historia de la educación y para el desarrollo de nuestras 

sociedades. La escuela uniforme, aquella que se vanagloria de usar los mismos métodos 

y las mismas herramientas de evaluación para todos, cumplió con su finalidad. Pero hoy 

todos vamos a la escuela y necesitamos del potencial de cada uno para hacer frente a los 

nuevos retos de nuestro futuro. 

 

3. Las competencias del mañana vibran en las escuelas innovadoras 

La historia de la educación hasta el presente es la historia del cambio y transformación de 

las escuelas. La evolución en las ciencias educativas ha recorrido el mismo camino que 

otras disciplinas en la historia de la humanidad. Al igual que la medicina ha hecho crecer 

a médicos y hospitales, así como la epistemología ha cambiado a curadores y bibliotecas, 

las ciencias educativas han impulsado el crecimiento de maestros y escuelas. Cada vez 

más escuelas son escuelas del siglo XXI, con alumnos y docentes del siglo XXI, y todo 

gracias a la innovación. 

El siglo XXI ha supuesto un cambio de época para todos los sectores de conocimiento del 

ser humano, también para la educación. El presente está resultando un tiempo fructífero 

para la incorporación en las escuelas de elementos, no necesariamente nuevos, pero que 

al combinarse terminan por ser resultar novedosos y que comparten como fin último, 

mejorar la vida y competencias de los alumnos. 
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Diferentes autores se han hecho eco de este fenómeno. Jaume Carbonell habla de las 

“pedagogías del siglo XXI” donde “adquieren relevancia las pedagogías sistémicas, 

críticas, lentas, inclusivas, no directivas o que tienen que ver con las inteligencias 

múltiples o con los proyectos de trabajo. Todas y cada una de ellas disponen de redes de 

intercambio y colaboración, de espacios de encuentro”.  

Por su parte, Jordi Adell y Linda Castañeda beben del concepto de tecnologías emergentes 

para bautizar a las pedagogías emergentes como “el conjunto de enfoques e ideas 

pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en 

educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, 

colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del 

aprendizaje”.  

La última sistematización con éxito ha sido la de Michael Fullan y Maria Langworthy. 

En A Rich Seam. How New Pedagogies Find Deep Learning describen la aparición de 

nuevas pedagogías con puntos en común: “The ‘new pedagogies’ are not just instructional 

strategies. They are powerful models of teaching and learning, enabled and accelerated 

by increasingly pervasive digital tools and resources, taking hold within learning 

environments that measure and support deep learning at all levels of the education system. 

‘Deep learning’, in the way we will describe it, develops the learning, creating and ‘doing’ 

dispositions that young people need to thrive now and in their futures”. 

En mi trabajo Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los centros más innovadores 

del mundo usé el concepto de “escuelas21”: “cuando una escuela actúa, cambia, crece y 

se desarrolla atenta al presente, a la investigación y a la realidad global y local, descubre 

su identidad (…) donde los profesores y los alumnos se comportan de un modo diferente, 

las notas tienen otro sentido, los horarios cambian y las aulas y los pasillos son el 

escenario de actuaciones completamente nuevas. Son escuelas que cambian para lograr 

mejores resultados”. En definitiva, se trata de escuelas del mañana, en tanto que son 

avanzadas a su tiempo y los centros a su alrededor, que realmente, prepara en las 

competencias para un futuro que se juega en la educación de hoy. 

En el proyecto educativo de un centro escolar existen muchos elementos susceptibles de 

combinación para crear propuestas propias a desafíos o problemas de la comunidad. No 

solo de trata de la integración de tecnología o de metodologías como el aprendizaje 
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basado en proyectos, los paisajes de aprendizaje o el aprendizaje cooperativo… sino de 

relaciones con otros agentes del entorno, de horario y de planteamiento con reuniones de 

padres y profesores: de estilos de dirección, liderazgo y cultura organizativa; de espacios 

como los pasillos, los patios, la entrada al colegio, los muros… de las decenas de planes 

que organizan nuestro día a día; de misión, visión y valores y de cientos de pequeños 

detalles que marcan la diferencia de cada escuela. 

¿Qué caracteriza a las escuelas innovadoras? 

- Entienden y evalúan la innovación con la mejora del proyecto vital de sus 

estudiantes. 

- Toman al conjunto del centro educativo como unidad de cambio y mejora. Aunque 

algunos de ellos no nazcan directamente de escuelas, todos los proyectos anidan 

en las escuelas. 

- Contribuyen con la mejora y transformación del entorno. Son unidades de 

innovación social vitales para la población donde se encuentran en el presente y 

el futuro. 

- Son proyectos probados, han sido implantados con éxito y han documentado la 

historia que prueba la mejora en sus evidencias. 

- El éxito de sus resultados se explica, en gran parte, por la metodología, los modos 

de trabajo, las decisiones y los procedimientos diferentes, creativos y eficientes; 

no únicamente por sus recursos, también necesarios, pero ni decisivos ni 

aclaratorios de su éxito.  

- Son sostenibles en el tiempo. O bien han sido replicados alcanzando una población 

significativa, incluso con casos en distintos países o continentes, o bien ofrecen 

garantías de replicación encontrándose en fases iniciales de expansión con éxito. 

- Son pioneros. Demuestran un grado de originalidad, novedad y valor diferencial 

en relación con las respuestas que ya existen en el contexto donde se sitúan. 

- Están por todo el mundo, no solo en los sistemas educativos que los estudios 

internacionales sitúan por encima del resto. 
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 Para lograr el desarrollo del proyecto de vida de cada estudiante se requieren proyectos 

educativos donde: 

- aprender de formas distintas, no todos con el mismo material, las mismas 

experiencias y en el mismo momento y lugar, pero con un currículo compartido;  

- con itinerarios personalizados, al tiempo que se promueve el crecimiento en 

equipos, apostando por pedagogías integradoras de metodologías que lo hagan 

posible como los paisajes de aprendizaje, el aprendizaje-servicio, métodos de 

aprendizaje adaptativo con tecnología o el aprendizaje basado en proyectos,  

- en crecimiento constante, evaluado y demostrado en la mejora de todas las 

competencias de todos los alumnos; 

- donde estudiantes, familias y profesores comparten una visión de la educación 

integral y de las competencias necesarias en el siglo XXI, que se hace presente en 

programaciones, rótulos, espacios, conversaciones, en los patios...  

- con docentes, familias, tutores y expertos conectados, compartiendo espacios de 

trabajo;  

- donde los profesores crecen como profesionales en la evaluación compartida y en 

sus dinámicas de reflexión para la acción y aprenden, constantemente, para 

mejorar su práctica y crecer innovando en proyecto, 

- donde los alumnos se organicen de acuerdo a sus niveles de competencia, 

- medidos con distintas herramientas que evidencian su desarrollo como porfolios, 

diarios de investigación, presentaciones públicas, pruebas orales y escritas… 

diluyendo vida y escuela, realidad y aprendizaje gracias a una evaluación 

auténtica, 

- en un currículo que haga local lo global, 

- en distintos tiempos y en distintos lugares, aunque con un seguimiento 

individualizado;  

- teniendo a un tiempo tutores y grupos de referencia, donde las decisiones de 

gestión se tomen en comunidad: alumnos, familias y educadores, 

- es decir, donde horarios, lugares, agrupaciones y planificación se organizan de 

acuerdo a las competencias y la evidencia de su maestría, 
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- y donde el éxito se comprende y se evalúa no solo en las competencias lingüística, 

matemática y científica; también al aprender a aprender, en la competencias 

cultural y artística, en la social y ciudadana y en la autonomía e iniciativa personal, 

puertas para el desarrollo de la creatividad en cada estudiante. 

Figura 3. Una brújula para las escuelas del siglo XXI de Escuelas Innovadoras y familias creativas. Una 

guía para transformar juntos la educación. 
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COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM? LÁ CHEGAREMOS … 

 

Manuela Gama1 

 

Resumo 

As histórias de alunos que vivem nas salas de aula sem acreditarem nas suas capacidades 

para aprender e se mostram portanto desistentes de qualquer implicação nas atividades 

escolares, permitem ver melhor a importância e a pertinência de um projeto como o 

INCLUD-ED. Este projeto de Ciências Sociais parte de processos que transformam os 

contextos para alcançar melhores resultados de aprendizagem, melhor convivência e 

maior coesão social. 

 

Palavras-chave: escola, família, comunidade, aprendizagem 

 

 

Ouvir o que contam as histórias 

Andar na escola não garante aprendizagem, pois não, Manuel, Pedro, António? O que 

aconteceu para a confiança se transformar em sofrimento, o desejo de aprender em 

desistência? 

Em três histórias de vida, vemos as pontes inconseguidas entre escola e o meio de origem. 

Adivinhamos as ruturas que impossibilitaram diálogos e construíram a descrença nas 

próprias capacidades. Se se proclama e acusa a bruteza da casa onde não há livros, onde 

a fala está noutros cânones, onde os hábitos nada têm de académico. Se o mundo cultural 

dos pais não é aceite ou é desvalorizado pelos professores, mesmo que só no não dito, 

será fácil interiorizar esse desvalor e difícil construir pertença. Ora, hoje sabemos que não 

 
1 Consultora SAME-FEP - UCP – Serviço de Apoio à Melhoria da Educação da Universidade Católica 
Portuguesa. Porto, Portugal 
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é possível o pleno desabrochar das faculdades cognitivas sem que o próprio tenha um 

papel ativo no seu desenvolvimento. E para ter um papel ativo, é preciso acreditar. 

No Projeto INCLUD-ED, fazer Comunidade de Aprendizagem vai muito além das 

parcerias pontuais e dos convites à participação que regularmente se dirigem aos pais. É 

uma edificação conjunta das decisões para a vida quotidiana do meio escolar, num viver 

democrático onde todos são aprendizes. Lugar para cada um, venha de donde vier, a 

construir-se em cidadania plena. 

 

O Manuel 

Vive com os avós desde que nasceu. A mãe vive perto e o Manel tem uma meia-irmã, 

mas é como se não lhe fossem nada. A avó é a sua encarregada de educação e, ao longo 

do 1º ano, é ela que vem à escola receber as informações de avaliação. Assina com a 

impressão digital.  O avô sabe assinar e é ele que virá à escola a partir do 2º ano. A casa 

é térrea, sem condições mínimas de higiene, onde vive também uma tia, única 

possibilidade, mas nada segura, de auxílio nos TPC. 

Fez os três anos de Pré e no relatório final diz a Educadora: “É esquerdino. Copia 

palavras com dificuldade. Mostra um défice de atenção e concentração, o que também 

limita as suas aprendizagens. Tem por vezes um comportamento irrequieto. Revela 

algumas dificuldades, mais acentuadas na área da linguagem oral, abordagem à escrita 

e na área da matemática. Tem dificuldade em memorizar. Precisa de bastante apoio 

afectivo, pois revela carências a esse nível.” 

Apesar deste relatório deixar alguns alertas, o Manuel parece iniciar muito bem o 1º ciclo. 

Síntese descritiva da avaliação do primeiro período do 1º ano: “O Manuel é muito 

interessado, curioso e algumas vezes aplicado. Desempenhou todas as tarefas com 

alguma rapidez e perfeição. Adquiriu muitos conhecimentos nas diversas áreas e soube 

aplicá-los em novas situações. Nem sempre demonstra hábitos de estudo e de trabalho. 

O seu aproveitamento escolar foi de Satisfatório a Bom. Durante as férias deve praticar 

a leitura e escrita das palavras dadas, assim como das frases estudadas”.  

E no final do primeiro ano, há pedidos para casa: “Durante as férias deve ler e escrever 

pequenas frases e textos para consolidar a técnica da leitura e da escrita. O mesmo 
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trabalho se aplica à matemática e ao estudo do meio, sem esquecer o inglês”. A receptora 

do pedido assina com impressão digital. 

As considerações positivas de dezembro, no 1º ano, rapidamente dão lugar ao elenco de 

dificuldades e a sucessivos INSUFICIENTE a Português e a Matemática. Na avaliação 

final, constata-se: “Necessita de acompanhamento individualizado porque é pouco 

autónomo devido à falta de concentração e maturidade. Revela dificuldades na aquisição 

de conhecimentos e aplicação dos mesmos, principalmente os que requerem algum tipo 

de abstração. Não existem hábitos de leitura e não faz os pequenos trabalhos de casas 

em virtude de também não haver apoio familiar.” Reconhece-se pois a inexistência de 

apoio familiar, mas num documento anexo uma das estratégias assinaladas é “Incentivar 

e valorizar os trabalhos de casa”. Insiste-se assim em pedir à família o que ela não tem 

condições de dar.  

A retenção no 3º ano é decidida com estas palavras: “O Manuel apesar de apresentar 

alguns progressos satisfatórios, ainda apresenta muitas dificuldades a nível de Português 

e de Matemática, nomeadamente na leitura expressiva, gramática e expressão escrita, 

assim como na resolução de situações problemáticas e capacidade de raciocínio. Todos 

estes progressos não foram suficientes para conseguir atingir as metas curriculares 

propostas para transitar para o quarto ano.”  

Ao recomeçar o 3º ano, pela segunda vez, agora com nova professora, seria de esperar 

que iniciasse bem, mas não. Desde o 1º período terá INSUFICIENTE em Português, 

Matemática e Estudo do Meio e voltará a ser retido. Logo no 1º período, a avaliação em 

Português diz: Realiza a decifração da leitura e a sua compreensão com alguma 

dificuldade, hesitação e falta de entoação, carecendo de mais treino de leitura em casa. 

Não tem o hábito de reler, em casa, o texto estudado na aula e não realiza a sua cópia, 

quase sempre solicitada. Sente-se um grande fosso a separar o mundo escolar e o familiar, 

sem pontes de entendimento. O avô parece empenhado, diz a Professora, mas tem um ar 

de alcoólico. Ainda não deve estar reformado, porque não tem muita idade. O certo é 

que ele não tem em casa ninguém que o acompanhe. Eu não gosto de entrar no foro 

familiar da criança perguntando à própria criança o que se passa…  

Na sua autoavaliação, no final do 1º período, o Manuel escreve: “Eu axo que sou bom 

aluno”. No 2º período: “Eu às vezes sou estudante”. No 3º período: ”Eu gosto da minha 
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professora e eu gosto da escola”. Porém, entre passar ou não de ano, coloca a cruz na 

segunda hipótese: “penso que não mereço passar de ano”.  

 

O Pedro 

Absolutamente notável é o modo como fala com a mãe analfabeta, confusa no 

entendimento das coisas da escola. Paciente e respeitosamente, explica situações e 

determinações numa linguagem que a mãe aceita. Como é que a tua mãe só escreve o 

nome se já nasceu depois do 25 de abril? Não foi à escola? Foi. Andou na escola da aldeia 

os 4 anos da Primária. Mas sabe, ela é epilética e davam-lhe aqueles ataques. Agora ainda 

dão, mas menos e o meu pai e eu já sabemos o que havemos de fazer. Quando ela era 

pequena, aquilo assustava e mesmo a professora ficava aflita. Então deixaram-na para o 

lado, lá na sala, e ela nunca aprendeu nada. Terá sido assim, ou talvez não viesse com 

essa regularidade à escola distante da casa em que vivia, numa família pobre isolada no 

fundo do vale. 

Nasceu-lhes aquele filho já tarde e não podem ter mais. Ele é tudo para nós. Laços bem 

apertados entre pai, mãe e filho. Desconfiança em relação à escola, com as suas exigências 

e uma comida na cantina que deixa o rapaz mal do estomago. A Sra tem a certeza? Muitos 

professores comem na cantina, a cozinheira é excelente! Que não. O rapaz – alto, bem 

constituído, a respirar saúde – dá-se bem é com a comida da mãe. E depois ter de apanhar 

o autocarro todos os dias. Não se está livre que haja um acidente! Viagem de estudo de 

dois dias? Nem pensar. O meu filho não vai dormir fora uma noite sequer. Está bem é em 

casa. Uma casa onde não há livros, numa aldeia onde não há nada. Fica na televisão e no 

telemóvel, em vídeos e jogos, enquanto os pais estão na terra do patrão, na labuta de sol 

a sol. Mas ele empresta-nos a carrinha quando temos de ir ao Porto por causa das crises 

que dão à minha mãe. Ou quando há que acudir a uma vizinha. O marido dela ficou sem 

carta e é o meu pai que vai com a carrinha do patrão. Vai o pai, a mãe e ele, Pedro, 

também. Porque se vai para a escola, depois não encontra ninguém em casa quando chega. 

Vai sempre para onde tiverem de ir os pais e falta muito. Como terá faltado a mãe. Ó 

rapaz, quase parece que o destino se repete: à tua mãe a escola não deu sequer as primeiras 

letras e a ti já te atrasou 2 anos, quando poderias ser aluno de cinco!!  
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É tranquilo, racional, sem a impulsividade de tantos colegas. Muito educado, sabe 

adequar-se perfeitamente ao contexto e expressa-se com clareza. A benevolência que 

mostra com a mãe está também na relação com os colegas. À brutalidade, responde com 

um distanciamento divertido. Onde terá aprendido essa sabedoria? 

Completou já os 16 anos, mas o 9ºano ainda não. Reprovou no 4º e no 8º, que terminou 

no ano passado com 4 negativas. Quer ser polícia. 

O braço de ferro das lógicas de casa e da escola será inevitável? Essa incompreensão a 

gerar acusações surdas e ressentimentos, no caso do Pedro, paralisou o impulso de 

aprender. Não te lembras das disciplinas a que tiveste negativa no ano passado? Eu não. 

Nunca vou ver a que tive negativa: só me interessa saber se passei ou reprovei. 

No ano passado, a mãe estava eufórica quando veio ver a pauta e o filho lhe disse que 

tinha passado. Precipitaram-se os dois para pedir inscrição num CEF. É mais fácil. De 

outra maneira não vou terminar o nono ano. Sei que não conseguirei. 

O Pedro vai para CEF para aprender? Não. Nenhum dos Cursos em oferta na escola é 

sequer de áreas que lhe interessem. O que quer é poder tirar a carta e rapidamente fazer-

se à vida. 

 

O António 

É um rapaz muito grande, poderosamente físico. Herdou os genes fortes da linha materna. 

Nas férias e todos os fins-de-semana, se possível, vai para a quinta do avô, com quem tem 

muitas afinidades. É no trabalho agrícola que o António se sente bem. Cavar, andar com 

o trator: faz desde criança o trabalho de um homem. 

Mas a escola? A escola é um martírio! 

Desde o pré-escolar, as queixas sobre o seu comportamento são constantes e a família 

viveu anos de confronto com as exigências da escola por amor do filho e de batalhas com 

o filho por temor do seu futuro se não cumprisse a escolaridade. A família procurou 

diagnósticos explicativos do comportamento deste filho do meio, tão diferente dos outros 
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dois: o mais velho, regrado e estudioso, concluiu agora o 12º e o mais novo que vai entrar 

para o 7º. 

Foi medicado durante todo o 1ºciclo na tentativa de controlar impulsividades e 

desobediências. É inteligente, age porém como se não compreendesse as regras. Sabe que 

durante a aula não pode comer, mas “se lhe der a fome, tira o pão da mochila e come, 

digam-lhe o que disserem.” Não abandonou ainda este tipo de comportamentos que, 

durante os 5º e 6º anos provocou inúmeras chamadas para a mãe vir à escola. Desesperada 

com esta incompatibilidade com o ensino formal, a mãe procurou, há 4 anos, autorização 

do Ministério Público para retirar o António da Escola, mas acabou por desistir da ideia 

de ensino doméstico que não tinha condições de garantir. 

Teve durante 3 anos, mas a contra gosto, acompanhamento psicológico fora da escola. Os 

pais acabaram por aceitar que deixasse esse acompanhamento. 

Olhos cheios de lágrimas sempre que a mãe fala da sua baixa autoestima. Livros? “Há 

práí 10 anos que não leio nada.” Para quase tudo o que se lhe pergunta tem 2 respostas 

automáticas: “Não sei” ou “Não me lembro”.  

 

“A linguagem nunca é neutra” Paulo Freire 

Cada um destes rapazes quis e tentou em determinados momentos do seu percurso 

escolar, responder ao que era pedido, mas foi ficando sempre fora. Para cada um dos três, 

o que lhes é solicitado na escola é “estranho”, é demasiado exterior para que possam 

apreender em pleno o seu sentido e utilidade. Essa estranheza acaba por limitar ou anular 

o interesse, toda a satisfação no ato de aprender. Depois uma de duas coisas acaba por 

acontecer: ou faz - às vezes sem nada entender - só para que não digam que não fez, ou 

recusa a tarefa cada vez mais sistematicamente.  

Nos Projetos Educativos dos Agrupamentos sempre se encontra alguma frase como esta: 

“Um projeto educativo de Agrupamento de Escolas deve ser, forçosamente, indissociável 

da realidade socioeconómica e cultural inerente ao espaço geográfico onde se insere, o 

que lhe atribui um significado válido e um sentido único e justificado. “  
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É bonita a palavra INDISSOCIÁVEL. Porque, de facto o Projeto Educativo não é uma 

coisa intramuros. O Projeto Educativo é daquela realidade, para aquela realidade. E por 

isso o contexto histórico–socioeconómico é amplamente descrito. Às vezes em páginas e 

páginas. 

Mas depois nas análises swot esse contexto aparece aonde? Na parte das FRAQUEZAS 

ou até das AMEAÇAS. Nós até faríamos coisas maravilhosas, mas a nossa realidade é 

pobre, as famílias incultas, os alunos nem entendem o que se lhes diz. O que estamos a 

fazer quando deixamos que da nossa boca saiam tais frases? Estamos a desdenhar o nosso 

chão. O chão que é o nosso, o chão onde estamos enraizados. 

Então o desentendimento é enorme. As famílias não valorizam a escola e sonham com a 

emigração, o lá longe onde os tios e os primos já fazem fortuna. Não será a escola a 

viabilizar os seus sonhos. Pelo contrário: a escola será a longa espera até aos 18 anos, um 

longo penar sem sentido. Na prática, diga o que disser o Projeto Educativo, vivemos num 

campo de batalha: os professores a puxarem para um lado, os alunos a fazer corpo mole 

porque não se conseguem implicar no que lhes é proposto, as famílias cansadas de queixas 

e impotentes sem saber bem o que poderiam fazer. Outras vezes, a bravejar porque o 

professor fez isto ou não fez aquilo. Uns e outros, todos em sofrimento.  

 

Comunidades de Aprendizagem / INCLUD-ED 

Neste projeto da responsabilidade do CREA – Community of Researchers on Excellence 

for All, da Universidade de Barcelona, lançado em Portugal no ano 2017/18, pretende-se 

concretizar o que está só no papel dos Projetos Educativos: a escola como pertença da 

comunidade. A construção desta pertença implica convocar todos, ouvir-nos uns aos 

outros nos sonhos nos anseios, escutar-nos mutuamente, cada um na sua linguagem. Criar 

grupos de trabalho multinível para fazer surgir do coletivo sugestões e propostas de 

resolução de problemas organizacionais.  

A confiança, a instaurar e a manter, pede desconstruções difíceis para nós professores que 

exercemos a profissão noutro paradigma. 

1ªdesconstrução – deshierarquizar: passa por aceitar que há uma inteligência cultural em 

cada pessoa, ainda que analfabeta, e que nenhuma é superior a outra. Um dos fatores 
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chave para a aprendizagem efetiva é a participação da comunidade. Em relação dialógica, 

isto é, tem primazia a validade da argumentação e não o estatuto do interlocutor. 

2ªdesconstrução – desguetizar: a escola é um pólo de aprendizagem em rede com outros 

pólos. Os Projetos Educativos também falam em parcerias, mas os circuitos de 

comunicação não são de igualdade. Onde é que os parceiros entram na escola para 

ensinar? Não estão assumidas institucionalmente as relações de interdependência 

3ªdesconstrução – desescolarizar – os nossos objetivos são de transformação social e 

cumprem-se nas aprendizagens em interações não apenas escolares. Os professores 

dedicam uma grande parte do seu tempo profissional a planificar, a preparar articulações 

uns com os outros, coisas entre professores para levar os alunos a fazerem coisas que só 

interessam para a escola, para os testes… mas sem validade na sua vida social.  

Nas escolas que evoluem para Comunidades de Aprendizagem promove-se o diálogo 

igualitário e grande implicação das famílias em todos os níveis de decisão. 

O objetivo é, nada mais, nada menos, do que excelência para todos! Mas então é possível?  
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PORTO ALÉM-FRONTEIRAS 

UMA EXPERIÊNCIA DE FLEXIBILIDADE CONTEXTUALIZADA 

 

Cláudia Pinto1, Mariana Mota2 e Francisco Freire Soares3 

 

Resumo 

O presente trabalho pretende evidenciar o trabalho pedagógico e curricular desenvolvido 

por uma equipa educativa de uma turma do sexto ano, após a aprovação extraordinária de 

uma turma abrangida pelo decreto-lei 55/2018, com um projeto curricular diferenciado, 

no Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho. Com este projeto, pretendeu-se dar 

resposta a um grupo de alunos cujos níveis de insucesso, absentismo, indisciplina e risco 

de abandono escolar eram extremamente elevados. 

 

Palavras-chave: Colaboração, equipa, projeto, sucesso. 

 

 

Introdução 

O presente trabalho pretende evidenciar o trabalho pedagógico e curricular desenvolvido 

pela equipa educativa de uma turma do sexto ano, após a aprovação extraordinária de 

uma turma abrangida pelo decreto-lei 55/2018 com um projeto curricular diferenciado.  

Após uma manifestação de confiança por parte das entidades educativas estatais, importa 

apresentar a mais-valia que constituiu esta aposta, dando conta de todo o processo de 

planeamento e concretização do projeto curricular desta turma. Assim, optou-se por 

organizar o trabalho de forma cronológica, subdividindo-o da seguinte forma: um 
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mailto:claudiaraquelpinto@gmail.com
mailto:francisco.soares.same@gmail.com


Porto Além-Fronteiras. Uma experiência de Flexibilidade Contextualizada 

48 

capitulo introdutório de contextualização da proposta; um segundo capítulo que 

fundamenta a necessidade e a vantagem de se trabalhar neste modelo e de acordo com o 

perfil dos alunos envolvidos; um terceiro capítulo que detalha todo o trabalho de 

(re)estruturação levado a cabo pela equipa educativa de professores, no sentido de romper 

com um modelo mais fechado, dando a conhecer toda a fase de adaptação e composição 

do projeto, bem como os instrumentos utilizados durante o processo; um quarto capítulo 

dedicado ao projeto em ação, explicando-se de que forma se concretizou a lecionação 

interdisciplinar e integrada, as atividades desenvolvidas com os alunos e as parcerias 

estabelecidas com outros órgãos e as famílias; e, por fim, apresentam-se algumas 

considerações finais em que os envolvidos refletem sobre os benefícios alcançados e as 

dificuldades sentidas, finalizando com uma menção ao seu desenvolvimento profissional 

docente enquanto integrantes nesta turma.  

 

1. Uma aposta inclusiva: fundamentação 

Parece ser incontestável que o (incompreendido) modelo da autonomia e flexibilidade 

curricular tem assumido um importante destaque nos discursos educativos das escolas 

nos últimos anos. No entanto, apesar da sua presença intermitente, desde os anos de 1990, 

a sua concretização como política educativa acontece de facto com a homologação do 

decreto-lei no 55/2018 de 6 de julho. No caso concreto do Agrupamento de Escolas 

Leonardo Coimbra Filho, e face aos  duros e complexos condicionalismos 

socioeconómicos em que está inserido, o agrupamento viu-se confrontado com a tão 

urgente e profunda análise daquelas que são as suas problemáticas intrínsecas e 

contextualmente específicas, procurando, dentro dos normativos legais, opções 

pedagógicas que atenuem as condicionantes socioeducativas dos alunos e da comunidade 

que integram e que, por consequência, se refletem dentro e fora do espaço escolar. Desta 

feita, o Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho aderiu ao Modelo Integrado de 

Promoção do Sucesso escolar (MIPSE), em 2015, em parceria com o Serviço de Apoio à 

Melhoria da Educação (SAME) da Universidade Católica Portuguesa (UCP). Após três 

anos de experiência, a flexibilidade contextualizada tem vindo a amadurecer e a incluir a 

cultura pedagógica do agrupamento, o que facilitou a apropriação do recente decreto e 

estimulou a procura de novos caminhos que atenuem o insucesso e que inibam o 

absentismo e a desvalorização escolar, abrindo, assim, espaço para uma escola mais 



Porto Além-Fronteiras. Uma experiência de Flexibilidade Contextualizada 

49 

inclusiva e mais preparada para receber a heterogeneidade dos alunos, promovendo 

caminhos de aprendizagem mais significativos a integrais, de acordo com o Perfil do 

Aluno à Saída da Escolaridade.  

Foi a partir de uma reflexão interna entre a direção, peritos externos e estruturas 

intermédias de ação educativa que surgiu a proposta de constituição de uma turma 

reduzida (dez elementos), apoiada pelas entidades estatais ligadas ao Ministério da 

Educação (ME), que permitisse avançar com uma experiência piloto de diferenciação e 

com um grau de autonomia de 22,22 % do currículo. Esta experiência incluiu alunos com 

um historial de comportamento social desajustado e de indisciplina, marcado por um 

elevado número de retenções e com graves lacunas ao nível do conhecimento e do saber-

fazer, associados a uma desmotivação crónica para as aprendizagens escolares. No 

entanto, falamos de jovens que gostam do espaço da escola e das suas dinâmicas diárias, 

e, como tal, procurou-se estimular as potencialidades que a escola tem para oferecer a 

estes alunos. Para alguns destes alunos, o enquadramento sociofamiliar nem sempre é 

favorável. Alguns deles provêm de famílias numerosas, com baixos rendimentos, 

havendo até situações de detenção devido a condutas ilícitas. Em alguns casos, junta-se, 

ainda, a ausência de um exercício de parentalidade positiva e consequente envolvimento 

emocional entre os encarregados de educação e os seus educandos.  

Assim, e perante o quadro familiar e social descrito anteriormente, pensou-se num grupo 

de alunos, mais restrito e relativamente homogéneo, para implementar medidas de 

atuação mais personalizadas, com vista a apoiar mais diretamente cada aluno nas 

atividades e a estabelecer uma relação mais satisfatória com cada encarregado educação, 

tendo em consideração as características, experiências e expectativas de vida de cada 

elemento da turma. Fatores que, como iremos elencar nas páginas subsequentes, se 

revelaram muito profícuos e positivos. 

 

2. Conceção e estruturação do projeto: um caminho sinuoso 

2.1. Matriz Curricular 

A matriz curricular inicial foi sujeita a reflexão e alteração no primeiro período de aulas, 

tendo sido estendida até aos 22,22% de flexibilidade através da integração de novas 
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disciplinas como Ambiente e Restauração de âmbito mais prático. Estas opções 

permitiram conciliar o projeto curricular definido com a oferta já existente na escola, 

privilegiando-se uma componente prática que, em simultâneo, potenciasse o 

desenvolvimento de competências cívicas neste grupo de alunos. Apresenta-se, de 

seguida, a matriz curricular com a respetiva carga horária que vigorou nesta turma:  

Disciplina Carga horária semanal 
Matemática 3x50m = 150 minutos 
Português 3x50m = 150 minutos 
Inglês 2x50m = 100 minutos 
História e Geografia de Portugal 2x50m = 100 minutos 
Ciências Naturais 2x50m = 100 minutos 
Cidadania e Desenvolvimento 1x50m = 50 minutos 
Restauração 2x50m = 100 minutos 
Educação Física 3x50m = 150 minutos 
Educação Visual 2x50m = 100 minutos 
Educação Tecnológica 2x50m = 100 minutos 
Tecnologias de Informação e Comunicação  1x50m = 50 minutos 
Informática 2x50m = 100 minutos 
Ambiente 1x50m = 50 minutos 
Educação Musical 2x50m = 100 minutos 
Total = 1400 (horário concentrado na parte da manhã com a ocupação de apenas uma tarde) 

Tabela 1. Matriz Curricular adotada 

2.2. A equipa educativa enquanto agente promotor de mudança: ações iniciais 

desenvolvidas 

A aposta do agrupamento na formalização de uma turma reduzida, que trabalhasse por 

metodologia de projeto, exigiu uma preparação prévia da equipa educativa constituída 

por professores de várias áreas disciplinares, com diferentes perfis pessoais e 

profissionais e, consequentemente, diferentes visões sobre as metodologias de ensino que 

requeriam discussão e contextualização.  

O primeiro período letivo, de setembro a dezembro de 2018, foi dedicado a essa 

preparação organizacional, curricular e pedagógica, quebrando alguns modelos ainda 

dominantes na cultura profissional docente da escola. Uma escola curricularmente astuta, 

com capacidade para se reinventar, deve igualmente reforçar os seus modelos de 

colaboração e de reflexão conjunta, condição essencial para o sucesso da proposta. Ao 

longo deste processo, foram realizados vários encontros com a mediadora educativa, com 

formação superior na área das Ciências da Educação, e com o perito externo do SAME-
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UCP que acompanhou esta experiência piloto, preparando, inicialmente, uma ação de 

formação de curta duração (5 horas), com o objetivo de dar a conhecer melhor os modelos 

educativos que moldaram o século XX para que, posteriormente, se fizesse menção a 

experiências educativas recentes, apresentando evidências cientificas dos benefícios desta 

metodologia para o desenvolvimento das competências dos alunos. Foi um processo de 

reflexão conjunta e de amadurecimento dos objetivos e práticas que motivou uma 

mudança de postura na generalidade da equipa. 

Posteriormente, a equipa educativa definiu o seu plano de ação da seguinte forma:  

a) Definição do tema do projeto, tendo como base as características e os interesses 

dos alunos, bem como os conteúdos programáticos definidos para o 6º ano de 

escolaridade;  

b) Elaboração de um documento sucinto com o projeto curricular da turma, 

apresentando o tema, os objetivos, as temáticas, as estratégias, a relação 

interdisciplinar e os métodos de avaliação a serem desenvolvidos e aplicados; 

c) Priorização do desenvolvimento de competências sociais, cívicas e relacionais, 

de forma a trabalhar nos alunos uma maior abertura ao outro e, consequentemente 

uma maior disponibilidade para a aprendizagem, pois entendeu-se que face às 

características específicas desta turma, a primeira influenciaria de forma indelével 

a última. Desta forma, foi consensual que se trabalharia mais vincadamente com 

estes alunos, a conscientização social e a empatia, tendo ficado definido que os 

professores, que iniciavam as aulas da manhã, deveriam reservar 5/10 minutos da 

sua aula para dialogarem com a turma sobre o seu dia anterior e com o objetivo 

de percecionar como é que os alunos estavam e quais os seus níveis de motivação 

e de instabilidade, em articulação com a mediadora escolar, de forma a precaver 

e colmatar potenciais fatores instigadores de desequilíbrio emocional e 

disciplinar, intervindo atempadamente ou em acompanhamento continuado; 

d) Colaboração e coerência entre a equipa educativa. O sucesso do trabalho diário 

com a turma dependeria de uma relação dialógica permanente e aberta entre os 

professores envolvidos. Estes deveriam planear e desenvolver atividades 

pedagógicas com características interdisciplinares, de forma a que os alunos 

percecionassem a coerência e relevância do projeto em que estavam envolvidos;  
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e) Planificação de sequências didáticas sob a forma de um guião por disciplina e 

com tarefas bem definidas, prazos de concretização e critérios de avaliação, tendo 

em mente as competências específicas e saberes que se pretendiam trabalhar, para 

que a aprendizagem fosse guiada e, simultaneamente, estimulasse a investigação 

e a autonomia do aluno;  

f) Preparação de visitas de estudo, de forma a proporcionar experiências para além 

dos muros da escola, estrategicamente desenvolvidas e pensadas, tendo em conta 

os conteúdos programáticos e o tema definido, sendo sempre acompanhadas por 

guiões de exploração;  

g) Realização de produtos finais, nomeadamente apresentações, de modo a 

incentivar por parte dos alunos a apropriação de conhecimentos, a autoria do 

processo e outras competências sociais de responsabilização e comunicação.  

 

2.3. Escolha do tema geral 

Paralelamente ao trabalho de preparação que foi feito com a equipa educativa, sabíamos 

que era imprescindível dar voz aos alunos e tentar perscrutar sobre os interesses dos 

mesmos, evitando a construção de um projeto afastado da sua realidade e com pouco 

sentido. A construção curricular beneficiou de uma abrangente participação ao acolher os 

alunos como parte fundamental do processo, reconhecendo e valorizando a sua 

capacidade de dar inputs na sua construção, algo que se concretizou numa sessão 

organizada para o efeito.  

Neste sentido, constituiu-se uma assembleia de turma em que a mediadora tentou 

estabelecer uma relação de maior proximidade com os alunos, dar-lhes a oportunidade de 

se darem a conhecer e propondo algumas dinâmicas de grupo a fim de chegar a sugestões 

válidas e que pudessem ser concretizadas dentro dos temas e conteúdos disciplinares 

programados. Este processo de interação trouxe à superfície as enormes tensões 

existentes entre os jovens e a instabilidade emocional e comportamental, consequência 

de algumas lideranças existentes na turma. Apesar de se ter tratado de um momento 

complexo e tenso, este revelou-se fundamental para apontar eventuais caminhos e 

soluções para o futuro desenho do projeto. Através de uma dinâmica de pequenos grupos, 

foi pedido aos nossos alunos que partilhassem gostos e interesses, bem como áreas que 
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gostassem de explorar, escrevendo-os em post-its. Desta forma, chegou-se à seguinte 

conclusão: 

 

Tabela 2 – sugestões resultantes da inquirição feita aos alunos, no início do ano letivo 

 

Com a informação reunida, elaborou-se uma tabela que foi enviada à Diretora de Turma 

e partilhada pela equipa educativa, concluindo-se que muitas destas sugestões poderiam 

ser legitimamente enquadradas de uma forma mais transversal ou pontual e que acabariam 

por se refletir no tema “Porto além-fronteiras”, decidido pelos professores. Enquanto 

espaço histórico e cultural, rico em diversidade e em tradição, o Porto representa as 

origens e o espaço de habitação e crescimento dos alunos, mas também um lugar rico 

para vários tipos de aprendizagem que permitiu, de forma natural, contextual e 

significativa, relacionar-se com vários conteúdos curriculares. A escolha da temática foi 

unânime e mostrou-se adequada ao longo de todo o ano, ligando os interesses dos alunos 

com as necessidades de aprendizagem definidas.  

 

2.4. Materiais construídos  

Na fase de preparação e ao longo do ano, foram-se desenvolvendo e construindo os 

materiais a aplicar em contexto de sala de aula, tais como: planificações por disciplina, 

guiões de projeto (por aula e por visita de estudo), quadro de comportamento e grelha de 

avaliação de final de período, adaptada ao projeto construído. Cada disciplina foi 

assimilando e desenvolvendo esses materiais de acordo com os objetivos e conteúdos a 

trabalhar. Os momentos de reunião foram essenciais para uniformizar formas de proceder 

e documentos a utilizar e relembrar a importância da sua elaboração e aplicação. Esta 
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documentação exigiu uma planificação cuidadosa e pormenorizada por parte dos 

professores, repercutindo-se, evidentemente, no timing de implementação do projeto, de 

forma a que a seriedade e a concretização do projeto, bem como a organização da ação 

não sofressem recuos ou atropelos, pois um dos objetivos maiores deste projeto, para 

além dos que já foram sendo elencado ao longo deste trabalho, era o conhecimento a 

longo prazo. O uso do portefólio, como ferramenta de compilação dos trabalhos dos 

alunos, tornou-se o mais eficaz para a especificidade desta turma, pela visibilidade que 

tinha e por fortalecer quer o sentimento da não-dispersão de atividades sem fio condutor, 

quer por reforçar o sentimento de autoria, por parte dos alunos. 

Na sala de aula (espaço fixo da turma, à exceção das disciplinas específicas), havia um 

cartaz intitulado “Tarefas a fazer”, em que alguns dos docentes iam registando, 

semanalmente, as atividades desenvolvidas e a concretizar, permitindo aos discentes um 

acompanhamento e responsabilização permanentes das tarefas a realizar. 

 Existia também na sala um quadro com o registo do comportamento de todos os alunos, 

por cor (azul = bom; laranja = razoável e castanho = insuficiente). Os alunos tinham 

também uma folha de comportamento no seu portefólio, na qual registavam as cores que 

haviam obtido durante a semana, possibilitando-lhes a análise e reflexão da sua postura e 

atitudes. Esta estratégia revelou-se, rapidamente, muito positiva para os alunos que viam 

exposta, de forma concreta e visível, a sua situação, facilitado, deste forma, os processos 

de autorregulação, correção e melhoria comportamental. O sucesso desta medida 

dependeu da recolha permanente de dados e foi notório que o trabalho colaborativo e a 

distribuição equitativa de responsabilidades na monitorização dos mesmos manifestou 

alguns avanços e recuos, tendo sido um processo gradual, que foi melhorando ao longo 

do ano letivo. 

 

3. Período: concretizando o projeto desenhado 

O Plano Curricular de Turma (PCT) foi um trabalho realizado pela equipa de docentes 

com propostas orientadoras para este grupo de alunos, adaptando o currículo à turma e 

definindo as estratégias que iriam ser aplicadas (e repensadas, sempre que necessário), ao 

longo do ano letivo, em concordância com o o despacho normativo 1-F/2006 que contém 

“as medidas de promoção do sucesso educativo” em que “[a] decisão sobre as medidas a 
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implementar, é tomada por cada escola, por cada conselho de turma, devendo partir do 

conhecimento das dificuldades manifestadas pelos alunos e estar centradas em respostas 

pedagógicas alinhadas com a situação diagnosticada, assumindo, sempre que aplicável, 

um caráter transitório”. Relativamente a esta turma, esta foi uma das tarefas centrais após 

um período de interação e adaptação dos alunos e de formação de outros agentes escolares 

internos e externos. Foi igualmente central o registo documental do processo por se 

manifestar como essencial para fundamentar e organizar a ação de todos os professores e 

restantes agentes educativos.  

A avaliação foi operacionalizada ao longo de cada subtema e de acordo com a 

especificidade de cada disciplina, sendo mais contínua e dando especial ênfase à 

participação ativa, às atitudes e aos valores. A partir de uma avaliação diagnóstica, 

aferiram-se as dificuldades e as potencialidades e aplicou-se a metodologia de projeto, 

tendo em consideração estes resultados. Eliminou-se a realização de uma avaliação 

sumativa por unidade temática e avaliou-se todo o processo de trabalho e suas fases, 

realizando, para tal, uma avaliação contínua por se considerar a mais correta e ajustada 

às necessidades deste grupo de alunos. Os guiões de trabalho foram usados como 

organizadores das aulas e, através das propostas neles apresentadas, todas as aulas foram 

objeto de avaliação. Esta prática revelou-se mais desafiante para o aluno, pela 

predisposição constante em estar envolvido, pois permitiu a utilização de vários 

instrumentos de trabalho como pesquisas, redação de textos, atividades práticas no 

exterior, construção de materiais, etc. Sentiram-se melhorias significativas no empenho 

dos alunos com a utilização deste modelo de avaliação.  

 

3.1. Rompendo com o paradigma fechado de sala de aula: estratégias pedagógicas, 

avaliativas e socioeducativas 

Com o objetivo de promover uma melhoria na qualidade das aprendizagens, seguindo o 

princípio do ‘aprender fazendo’, bem como o contacto com uma outra realidade, numa 

tentativa de alargar o território geográfico restrito a que alguns destes alunos estão muitas 

vezes circunscritos, ultrapassando, assim, as barreiras físicas da escola e do “bairro”, os 

alunos foram conhecer um outro Porto, enquanto espaço histórico e cultural, tal como 

havia sido preconizado durante a génese do projeto. A planificação atempada das visitas 
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de estudo permitiu alinhavar de forma concreta e específica o que se deveria visitar, que 

aprendizagens se desejava promover, que interligações poderiam existir entre as várias 

disciplinas, nunca esquecendo a matriz curricular base.  

 

3.2 As visitas de estudo como forma de enquadramento curricular 

Elegidos, em equipa, os locais a incluir no trajeto, foi possível dividir a dinâmica da turma 

entre estudos e preparação pré visita, aprendizagem no terreno e estudos pós visita. Nas 

três visitas de estudo concretizadas, o processo adotado foi o seguinte: 

• Planificação e preparação da visita através de uma pesquisa pré visita de estudo; 

• Elaboração do guião de visita pelos docentes; 

• Visita de estudo; 

• Acompanhamento e preenchimento do guião durante a visita, pelos alunos; 

• Regresso à escola e enquadramento de todas as tarefas, de acordo com o 

vivenciado na visita de estudo: execução de cartazes, redação do relato da visita, 

biografias, desenho dos monumentos/obras, frisos cronológicos, entre outras. 

As aprendizagens, realizadas nos locais, revelaram-se significativas, mais duradouras e 

deixaram uma “marca” maior do que se a mesma informação tivesse sido apenas exposta 

em contexto de sala de aula. Verificaram-se melhorias ao nível comportamental, tendo os 

alunos revelado mais interesse, uma participação mais ativa e preocupação no 

preenchimento do guião de cada visita. Por outro lado, os alunos revelaram a capacidade 

de, após as visitas, referenciar aspetos pertinentes das mesmas e transmitir essas 

aprendizagens quer oralmente, quer por escrito. 

 

3.3. Aprendizagem por projeto: apresentações públicas de trabalhos 

A estratégia adotada, relativamente às apresentações públicas dos trabalhos desta turma, 

potenciou um melhor e mais amplo desempenho dos alunos no que diz respeito às 

aprendizagens adquiridas. 



Porto Além-Fronteiras. Uma experiência de Flexibilidade Contextualizada 

57 

Primeiramente, no segundo período, organizou-se um Chá Inglês em conjunto com os 

alunos de 10.º ano dos cursos profissionais de Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria, no 

qual se apresentou à comunidade educativa todo o trabalho desenvolvido até então. Cada 

discente teve uma função a desempenhar: fotografar os convidados, estar na receção dos 

mesmos, ajudar no serviço de mesa e no apoio à cozinha, apresentar o vídeo, apenas para 

nomear alguns dos papéis desempenhados pelos alunos, tendo estes sido avaliados, 

posteriormente, em conformidade com a sua prestação. Nesta atividade estiveram 

presentes vários professores e funcionários, bem como convidados da Universidade 

Católica Portuguesa, algo que se mostrou relevante para gerar a motivação necessária aos 

alunos e professores. Na organização desta atividade, envolveu-se toda a comunidade 

educativa contribuindo, sem dúvida, para o sucesso da mesma. 

No final do terceiro período, organizou-se uma apresentação final, assistida por docentes 

do agrupamento, direção e encarregados de educação, com a exposição de trabalhos e ao 

longo da qual os alunos deram a conhecer todo o processo de desenvolvimento do projeto 

e o trabalho realizado nas diferentes disciplinas. O sentido de responsabilidade impunha-

se e os alunos mostraram-se à altura do desafio, revelando prestações responsáveis, 

cuidadas e empenho nas mesmas. As apresentações foram momentos fundamentais e 

determinantes no envolvimento de alunos e professores, para além de uma ferramenta de 

avaliação eficaz e motivadora. 

 

3.4. Resultados: aproveitamento, assiduidade e indisciplina (2017/2018 v.s. 

2018/2019) 

Ao fazer a análise dos dados referentes à situação escolar destes alunos, por comparação 

ao ano letivo transato, é possível retirar algumas conclusões pertinentes. Deixa-se a 

ressalva de que o aluno número três, por estar, pela primeira vez, neste agrupamento, não 

nos permite estabelecer uma comparação por ausência de dados dos anos anteriores. 
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Gráfico 1. Aproveitamento dos alunos nos dois últimos anos letivos 

O primeiro gráfico mostra a evolução do aproveitamento desta turma após a sua 

integração no projeto curricular diferenciado, diminuindo, como se pode constatar, o 

número de classificações negativas. Todos os alunos apresentavam vários níveis 

negativos em 2017/2018, havendo quatro casos que não obtiveram qualquer classificação 

negativa no final do ano de implementação do projeto. Outro dado relevante, igualmente 

referente ao final do ano letivo 2018/2019, foi o aumento dos níveis iguais ou superiores 

a 4, o que reflete um aumento do rendimento dos alunos que, em algumas áreas, não se 

fica pelo satisfatório, manifestando competências passíveis de serem exploradas através 

de estratégias que rompam com os procedimentos escolares mais tradicionais.  
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Gráfico 2. Evolução do aproveitamento ao longo dos períodos letivos 

 

Uma vez mais, pode ser constatado que os dados são reforçados pelo retrato de uma 

evolução do sucesso escolar que evidencia um decréscimo de classificações negativas no 

decorrer do projeto (por período letivo). Conforme relatado acima, este projeto piloto 

exigiu uma fase de preparação que atrasou o seu arranque, sendo a evolução da turma 

diretamente proporcional ao avanço do trabalho através desta metodologia. 

 

 

Gráfico 3. Assiduidade nos últimos dois anos letivos 
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Sobre a assiduidade, os dados não são uniformes ainda que se possa afirmar que, em 

alguns casos, melhoraram bastante. Tome-se como exemplo o aluno número sete, 

referenciado no passado para intervenção socioeducativa pelo Gabinete de Apoio ao 

Aluno e à Família (GAAF) por problemas de absentismo, associados a alguma 

instabilidade familiar e comportamental. No gráfico, podemos assistir ao decréscimo do 

número de faltas, o que constitui uma conquista muito positiva dado o historial do jovem.  

Contudo, no que toca à questão da indisciplina, sabe-se que os dados relativos ao número 

de ocorrências graves subiram em alguns casos.  

 
Gráfico 4. Ocorrências disciplinares nos últimos dois anos letivos 

 

Não interpretámos os resultados relativos às ocorrências disciplinares como algo 

surpreendente, tendo em mente os fatores organizacionais e ambientais. Assim, 

gostaríamos de referir o seguinte:  

1. O aumento da assiduidade, ou seja, o facto de os alunos terem participado mais 

nas atividades escolares, apesar da sua instabilidade comportamental, obrigou 

ao registo de algumas ocorrências, que não aconteceriam anteriormente pela 

sua ausência no espaço escolar, pela necessidade futura de uma intervenção;  

2. O facto de se tratar de um grupo relativamente homogéneo de alunos, com 

personalidades desafiantes, havendo, inclusivamente, alguma resistência 

inicial a integrar esta oferta, levou a que a aquisição de um espírito de turma 

demorasse mais tempo, constituindo um fator que condicionou o seu 

comportamento; 
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3. O período de adaptação ao modelo, por parte de professores e alunos, foi 

gerador de alguma agitação e conflitos em sala de aula; 

4. A grande mobilidade docente, devido a um número elevado de substituições 

ao longo do ano, prejudicou a relação de proximidade e confiança entre 

professor-aluno, principalmente com um público com estas características e 

dinâmicas. 

 

Todavia, com a criação de um registo específico para comportamentos de mérito, 

destacamos o resultado de alguns alunos que foram demonstrando melhorias no que diz 

respeito à relação de entreajuda entre pares e preservação dos espaços escolares, sentindo-

se um esforço por parte da equipa educativa e das estruturas intermédias em não assumir 

uma postura unicamente impositiva, introduzindo, por exemplo, o elogio como uma 

ferramenta educativa.  

 

3.5. Trabalho por projetos: uma opção curricular de aproximação às famílias 

De acordo com o DL n.º 55/2018, as adoções de medidas ao nível da flexibilidade 

curricular devem ser partilhadas aos encarregados de educação para que estes estejam a 

par e acompanhem a resposta educativa proporcionada aos seus educandos. A 

apresentação desta metodologia de projeto e as suas consequências ao nível da avaliação, 

por ser um modelo novo na escola, foram dadas a conhecer aos encarregados de educação 

numa reunião conjunta com a Diretora de Turma e a mediadora. No entanto, neste 

momento inaugural, estiveram presentes apenas dois encarregados de educação. Por 

conseguinte, foi-se apresentando o projeto à medida que os encarregados de educação 

e/ou outros familiares iam comparecendo na escola em atendimentos individuais. As 

famílias mostraram-se disponíveis e foram sendo sensibilizadas para o seu envolvimento 

constante em todo o processo, não só na tomada de conhecimento das informações 

escolares, como do seu papel na valorização das melhorias atingidas, estando presentes 

nos momentos mais formais de apresentação dos trabalhos realizados.  

Ao longo do ano, optou-se por fortalecer a relação com as famílias enviando, 

semanalmente, uma folha com o registo de aproveitamento e comportamento dos alunos. 

Para além disso, é importante realçar que estas famílias são, regra geral, convocadas pela 
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escola por motivos negativos: indisciplina e insucesso escolar. Tendo isto em conta, e na 

tentativa de mudar a perceção das famílias, optou-se por convocar as famílias para 

poderem ter contacto com o bom trabalho desenvolvido e observar os seus educandos 

num papel mais sério, responsável e produtivo. Foi um corte com o paradigma de 

insucesso-indisciplina-absentismo muito presente nos discursos quotidianos das famílias 

destes alunos.  

Foram muitos os encontros individuais estabelecidos pela Diretora de Turma, mediadora 

e encarregados de educação que, em alguns casos, assumiram um carácter semanal. 

Dependendo dos casos, trabalhou-se a componente socio emocional e atuação parental, 

sendo essencial ler o aluno à luz das suas circunstâncias, de forma a equacionar os apoios 

necessários para uma experiência educativa mais enriquecedora. Esta persistência foi 

fundamental não só na ótica da responsabilização de alunos/famílias, uma vez que 

surgiram situações comportamentais graves que pediram uma intervenção assertiva, mas 

também na sua aproximação à cultura escolar, passando-se a mensagem de que a atuação 

teria de ser articulada em prol do sucesso esperado. Destaca-se que não se sentiu nenhum 

constrangimento ou postura mais agressiva por parte de nenhum representante dos alunos 

e que a sua participação e ligação ao projeto escolar dos seus educandos foi aumentando, 

apesar dos contornos sociais, familiares e, por vezes, judiciais que limitaram uma ação 

sempre adequada. Esta foi a aposta da equipa, a qual podemos afirmar que obteve bons 

resultados na relação escola-família.  

Por último, gostaríamos de salientar que os encarregados de educação foram o público-

alvo das apresentações dos trabalhos produzidos pelos alunos, testemunhando uma 

evolução significativa dos seus educandos e, consequentemente, valorizando o papel da 

escola no projeto de vida dos seus discentes. Visitaram a escola para poderem assistir e 

vivenciar o sucesso alcançado por estes jovens, viram uma equipa docente que trabalhou 

arduamente para chegar a este ponto. Assim, podemos concluir que o envolvimento das 

famílias neste projeto foi essencial, pois reforçou e alargou a relação entre a escola e a 

família. 
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3.6. Coautoria curricular: o trabalho interdisciplinar entre estruturas/parceiros 

A experiência da equipa multidisciplinar do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do 

Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho tem vindo a intervir a nível 

socioeducacional com este grupo de alunos há vários anos, possuindo informações e 

perspetivas importantes sobre a contextualização social dos alunos e foi, naturalmente, 

introduzindo a figura da mediadora no acompanhamento do projeto de flexibilidade. Para 

além disso, o olhar externo, crítico e reflexivo do perito da Universidade Católica, 

permitiu uma maior interdisciplinaridade e trabalho em rede. Assim, assumindo-se que 

o papel do professor e o do mediador não deva operar em diferentes níveis, mas, sim, ser 

uma parceria em complementaridade, respeitando as liberdades, as autonomias e as 

diferentes abordagens pedagógicos, percebe-se a vantagem desta convergência neste 

projeto. O horizonte da educação do século XXI prima as aprendizagens formais, 

informais e sociais propiciadoras de autonomia e, uma vez que o professor pode ter 

alguma dificuldade em gerir a dimensão social do aluno face à sobrecarga de outras 

tarefas que tem ao seu cuidado, a interdisciplinaridade e o trabalho em equipa gera 

respostas mais estruturadas, ativas e aglutinadoras neste domínio de intervenção 

direcionada e na gestão e organização curricular.  

Relativamente aos órgãos de gestão do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra 

Filho, houve sempre uma relação de proximidade com os docentes da turma, através da 

Diretora de Turma, inteirando-se frequentemente das situações, das dificuldades sentidas 

e dando apoio nas várias áreas. Mostraram, desde o início, grande firmeza na 

implementação destas mudanças. Nas apresentações públicas, estiveram presentes não 

só como forma de valorizar o trabalho da equipa e o dos discentes, mas também fazendo 

a ponte com as mudanças operadas ao longo do ano.  

 

Conclusão 

Depois do exposto, cabe-nos agora elencar as principais conclusões desta experiência. 

Assim, podemos referir que: 

- O trabalho colaborativo e reflexivo da equipa educativa melhorou 

significativamente a relação pedagógica com e entre os alunos, bem como a 
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imagem que estes tinham da escola, pois quanto mais concertado e interligado for 

o trabalho dos docentes, mais resultados significativos serão alcançados; 

- A planificação das atividades e das aulas bem como a criação de materiais (guiões 

de aula e de projeto), preparadas e discutidas pela equipa educativa, melhoraram 

os resultados académicos e as condições ecológicas em sala de aula, assim como 

o desenvolvimento profissional e a motivação dos professores; 

- O aumento da interdisciplinaridade melhorou significativamente os processos de 

aprendizagem dos alunos, criando uma rotina de trabalho regular e produtiva;  

- A implementação deste projeto contribuiu para a diminuição do absentismo 

escolar e para a melhoria da atitude e perceção dos alunos, quanto ao papel da 

escola nas suas vidas e projetos de vida, tendo aumentado as classificações 

relativas aos graus de mérito nesse campo; 

- A abordagem utilizada relativamente às visitas de estudo permitiu levar as 

aprendizagens para fora dos muros da escola, indo ao encontro dos interesses dos 

alunos, fortalecendo-as e tornando-as mais profícuas; 

- O novo modelo de avaliação mais abrangente, adequado e contínuo permitiu 

melhorar os resultados e a produtividade dos alunos, promovendo a participação 

ativa, a entreajuda, a responsabilização, a organização e a autonomia dos mesmos; 

- O envolvimento mais estreito das famílias, através da proximidade estabelecida 

com a Diretora de Turma e mediadora, permitiu uma mudança na perceção da 

escola como elemento essencial na vida dos seus educandos, bem com a visão que 

tinham dos seus educandos como estudantes. 

 

Para concluir, não podemos deixar de sublinhar que a constante mudança no corpo 

docente, motivada por questões externas ao projeto, teve um impacto bastante negativo 

no desenrolar do projeto, criando algumas instabilidades e quebras no trabalho 

pedagógico com os alunos. Por fim, transcrevemos algumas reflexões escritas pelos 

professores da equipa educativa acerca do contributo do uso desta metodologia no 

desenvolvimento da sua vida profissional, que finalizam e sintetizam as ideias-chave 

expressas ao longo deste trabalho:  



Porto Além-Fronteiras. Uma experiência de Flexibilidade Contextualizada 

65 

“as práticas utilizadas promoveram o trabalho colaborativo e a reflexão”; 

“Considero os resultados muito satisfatórios, pois foram aplicadas todas as 

estratégias possíveis para estes alunos poderem alcançar o seu sucesso 

escolar”; 

“bom ambiente de aprendizagem e de trabalho onde predominou o respeito 

mútuo e a interação, que promoveram a participação ativa de todos os 

alunos.”  

“De uma forma simplista, senti um enriquecimento a nível profissional e 

pessoal pois, cresci com os meus alunos. Fui adotando esta metodologia de 

forma tímida e reservada, questionando frequentemente que benefícios traria, 

equacionando qual o melhor caminho a adotar. Notei que as minhas aulas se 

tornaram mais proveitosas, que o silêncio e o ritmo de trabalho se foram 

instalando de forma progressiva. Notei que tivemos tarefas que foram mais 

do agrado dos discentes, outras menos. No dia das apresentações verifiquei o 

resultado árduo do trabalho destes meses. Acima de tudo, ao adotar esta 

metodologia permiti-me pensar a escola de uma forma que até então não havia 

feito. Em vez de pensar nos entraves, pensei nas potencialidades, tornei-me 

mais criativa e audaz na forma como tentei trabalhar os talentos dos meus 

alunos. Aprendi também que nós, docentes, devemos ter um trabalho de 

maior proximidade e coesão que faça mais sentido e que tenha um maior 

impacto nas aprendizagens dos nossos alunos”.  
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Resumo 

Numa sociedade em constante mudança é imperativo reajustar a organização escolar de 

forma a obter sucesso. A aprendizagem por si só não é suficiente no mercado de trabalho. 

Há um conjunto de competências necessárias que se impõe ao cidadão do século XXI, 

competências essas que têm de ser trabalhadas numa escola do século XXI. Essa escola 

é flexível, moderna, inclusiva, local de construção de saberes, que agrega diferentes 

necessidades e promove a participação e aprendizagens de todos. 

O trabalho realizado com base na metodologia do projeto permite a participação de todos, 

construindo diferentes saberes em ritmos de aprendizagem diferentes e promove o saber 

em ação, potencializando o trabalho colaborativo, uma vez que os projetos deverão 

permitir o cruzamento de saberes e competências. É este o desafio emergente na 

sociedade atual; a capacidade constante de mobilização de competências e saberes, como 

potencializadores de novas competências e novas aprendizagens, numa sociedade 

caracterizada por uma mudança permanente. 

“O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças” é partilhado 

como um exemplo de um projeto integrador desenvolvido pela articulação de disciplinas 

diferentes com o objetivo de promover nos alunos uma cultura humanista e de cidadania 

na comunidade escolar. 

Palavras-Chave: Aprendizagem baseada em projetos, igualdade, mudança, respeito, 

discriminação. 
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Introdução 

“O mundo atual coloca desafios novos à educação. O conhecimento científico 

e tecnológico desenvolve-se a um ritmo de tal forma intenso que somos 

confrontados diariamente com um crescimento exponencial de informação a 

uma escala global. As questões relacionadas com identidade e segurança, 

sustentabilidade, interculturalidade, inovação e criatividade estão no cerne do 

debate atual” 

(In Perfil dos Alunos à Saída do Ensino Obrigatório, 2017, p.3) 

 

O século XXI tem vindo a colocar desafios imensos aos diferentes sistemas educativos. 

Tendo em conta o ritmo alucinante a que se desenvolve todo o conhecimento científico e 

tecnológico, o papel do professor deixou de ser o papel de um mero transmissor de 

informação. Mas, já no passado século XX, o professor sentiu a necessidade de se adaptar 

a uma nova realidade e a uma nova sociedade repleta de jovens com sede de conhecimento 

e sobretudo com sede manifesta de ‘saber fazer’. 

No nosso entender, o ensino profissional foi pioneiro neste saber em ação, onde o aluno 

aprende fazendo, através de dinâmicas escolares e empresariais onde é posto à prova, 

utilizando ferramentas e mobilizando conhecimentos no verdadeiro mercado de trabalho, 

ainda como jovem aluno de um curso profissional. 

Assim nasceu, em 1999, a Escola Profissional Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

(EPPS): com uma vontade enorme de ajudar a formar jovens capazes, cheios de 

conhecimentos técnicos, científicos e acompanhados de valores estruturantes de uma 

sociedade global. 

A nossa visão reforça que o nosso domínio em cada aluno e cada atividade é uma 

oportunidade. Esta visão alimenta a paixão pelo que fazemos, levando-nos a educar de 

uma forma inovadora. Queremos ter Orgulho no nosso trabalho e nos valores que 

transmitimos sem nunca perder a Paixão pela formação de jovens ativos e solidários. 

A missão desta escola é, claramente, dar formação de qualidade aos jovens e desenvolver 

as suas competências técnicas, profissionais e humanas de forma a ingressarem com 

sucesso no mercado de trabalho na área da sua formação. 
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Para isso, estabelecemos protocolos de Formação em Contexto de Trabalho com 

empresas e instituições que nos abrem as portas da empregabilidade e se associam num 

trabalho conjunto com o objetivo final da construção do aluno CAPAZ! 

Por tudo isto, os valores da EPPS assentam na formação integral dos jovens, não só ao 

nível das competências profissionais e técnicas, mas também ao nível do cidadão, nas 

competências sociais e pessoais. 

Desta forma, a escola orienta a sua estratégia pautando-se por valores como a autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, respeito e solidariedade. 

Ao longo de cada ano letivo, os alunos vão trabalhando estes valores com o objetivo de 

se tornarem cidadãos responsáveis e profissionais de excelência. É extremamente 

importante não esquecer a valorização das soft skills no momento da procura de emprego. 

Atualmente, os recrutadores procuram, para além da competência técnica para 

desenvolver no dia-a-dia do trabalhador, outras competências como a comunicação (os 

empregadores procuram profissionais capazes de comunicar bem e de forma escrita, 

verbal e não verbal), a capacidade de trabalhar em equipa (o trabalho em equipa é 

essencial para atingir metas de sucesso), a ética (os princípios da honestidade, integridade 

e responsabilidade), a capacidade de gestão e organização dos tempos de trabalho e a 

flexibilidade e adaptabilidade a novas situações no local de trabalho. 

A EPPS distingue-se por ser uma escola de proximidade ao aluno. Pretendemos olhar 

cada aluno como um SER único, capaz de tocar a vida do outro e transformar o mundo. 

Ao criar ligações de afeto com os alunos, pensamos conseguir melhores condições para 

que o processo de ensino-aprendizagem se dê. 

Nesta dimensão, e porque todos sabemos que temos um longo caminho a percorrer, 

iniciamos em 2018/2019 uma formação avançada em Ciências da Educação, na 

modalidade de oficina de formação, intitulada “(Re)Aprender a ensinar e avaliar nos 

cursos profissionais: o saber em ação”, organizada no âmbito do Serviço de Apoio à 

Melhoria da Educação (SAME), da Faculdade de Educação e Psicologia, da Universidade 

Católica do Porto, pela consultora Luísa Orvalho. 

Cada vez mais, sentimos que lecionamos para um grupo de jovens insatisfeitos, porque a 

verdade é que o saber ultrapassa a velha gramática escolar, em que os alunos se sentam 
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numa sala com um quadro à frente deles! A mudança tem de começar na escola. A nossa 

forma de “chegar” aos jovens é, por força desta nova época, outra. Na busca de formação 

e de novas formas de colocar o saber em ação iniciámos um trabalho de um ano letivo, 

que já se fazia antes e se continuará a fazer, porque este trabalho e a mudança não se 

esgota, renova-se e reinventa-se! 

 

“Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o 

ensinares a pescar, vais alimentá-lo para toda a vida.”  

(Lao-Tsé) 

 

Deste novo modelo de escola não se espera somente um professor que debita matéria, ao 

longo de 60 minutos, ensino este baseado na repetição e memorização. A escola atual 

vive de dinâmicas e ações, participação ativa dos alunos. A figura central da sala de aula 

são os alunos, o professor é um orientador que supervisiona as aprendizagens de cada 

aluno. O saber em ação é o colocar o aluno em ação. O aluno motivado, pesquisa e 

executa. Quanto mais executar, mais aprende e mais quer aprender. E assim chegamos 

aos projetos/parcerias! 

Para que todos os professores entrassem/aumentassem estas dinâmicas de sala de aula, ao 

longo do ano letivo de 2018/2019, impusemos a nós próprios timings de organização 

interna e de execução de projetos com os alunos, com apresentações dos mesmos. 

Na EPPS, acreditamos que todos conseguem com ritmos mais acelerados ou mais lentos; 

a metodologia do projeto permite que todos possam dar o seu contributo com ritmos 

diferentes, mas com desempenhos igualmente importantes para a consecução dos 

projetos. 

Foram vários os projetos desenvolvidos com durações de tempo diferentes, mas em todos 

sentimos uma maior envolvência por parte dos alunos que se traduziu em aprendizagens 

mais eficazes e significativas. 
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Testemunho – Estudo de Caso da EPPS 

O projeto “O sonho da Igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças “é um 

projeto interdisciplinar que envolveu as disciplinas de Psicologia e Expressão Plástica, 

realizado pelas alunas do 3º ano do curso profissional de Técnico de Apoio à Infância. O 

módulo 6 de Psicologia tem por tema “Da diferenciação de comportamentos à 

diferenciação na intervenção”. Sendo este módulo/ tema, abordado numa turma que terá 

uma função muito importante no “cuidado” prestado à criança, entendeu-se, por isso, 

abordar com algum sentido crítico a questão das diferenças, chamando à compreensão 

das alunas, que apesar de a diferença ser aquilo que caracteriza o mundo em que vivemos 

e que cada um de nós é diferente de todos os outros, não há pessoas iguais e todos temos 

tendência a reagir de forma “estranha” a essa mesma diferença. Alerta-se para a 

importância da não existência de preconceitos e para o verdadeiro sentido de inclusão que 

deverá estar presente na futura ação destas técnicas de apoio à infância. Todos sabemos 

que o cuidado que estas deverão prestar profissionalmente às crianças é também uma 

forma de aprendizagem, de socialização de valores, pois quanto mais estes forem 

universais e não discriminatórios, melhor. 

No módulo 9 da disciplina de Expressão Plástica, o tema é “A tecnologia da imagem e 

comunicação visual”, sendo objetivos, entre outros, o desenvolvimento da capacidade de 

transmitir ideias e informações através da imagem, comunicar visualmente e conceber 

cartazes. Na conjugação/articulação dos temas destas duas disciplinas é possível durante 

a concretização do projeto extravasar a sala de aula, pois ao ser dinamizado de forma 

visual através dos trabalhos realizados na disciplina de expressão plástica, seria partilhado 

com a comunidade escolar. 

Com este projeto pretendeu-se que os alunos planificassem e executassem trabalhos que 

permitissem refletir sobre a questão da diferença e o dever de respeito por essas mesmas 

diferenças como sinal integrador de humanidade. Estes trabalhos implicaram a 

exploração de conceitos, a organização de conhecimentos, reflexões críticas e a sua 

sistematização em suportes comunicacionais distintos, uns mais vocacionados para um 

pequeno público, a própria turma que teve que fazer uma exposição escrita e oral das suas 

pesquisas e reflexões e outra para grande grupo, a exposição à comunidade com suporte 

em gráfico/ visual. 



O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças 

72 

A ideia aglutinadora do projeto era a de fazer perceber que a diferença é normal e que o 

respeito por essa diferença é fundamental, a sua pertinência assenta na sensação que nos 

faz verificar que vivemos numa sociedade cada vez mais radicalizada, reveladora de 

pouca atenção ao outro e às suas diferenças. Respeito, empatia e solidariedade seriam as 

palavras congregadoras das futuras atitudes e correspondentes comportamentos/ações. 

Dentro deste contexto foram os seguintes os objetivos do projeto: 

• Alertar para situações de preconceito e discriminação que a todos afetam no 

nosso dia-a-dia;  

• Identificar a diferença como realidade natural à diversidade da vida; 

• Distinguir preconceito de discriminação; 

• Identificar comportamentos inadequados no respeito pela diferença; 

• Identificar os valores que devem orientar a ação Humana no respeito pela 

diferença; 

• Promover uma cultura humanista e de cidadania na comunidade escolar; 

• Promover o espírito crítico; 

• Identificar atitudes e valores que contribuam para a formação de pessoas 

responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e 

deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, 

pluralista, crítico e criativo; 

• Desenvolver a capacidade de comunicar visualmente, transmitindo ideias e 

informações através de imagens; 

• Aplicar diferentes técnicas para a conceção de cartazes. 

O projeto iniciou-se na aula de Psicologia, tendo a professora proposto como 

ponto de partida a seguinte imagem e o seguinte slogan: 

 
Imagem 1- Slogan 
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Foi pedido a todos os alunos que emitissem a sua opinião sobre a imagem e dissessem o 

que pensavam sobre o cartaz. A partir dessa análise foram sendo introduzidos e analisados 

os conceitos de diferença, deficiência, pré-conceito, discriminação positiva e negativa. 

Depois de analisados, foram contrapostas situações históricas onde a desigualdade de 

tratamento e a discriminação condicionaram, negativamente, determinados grupos sociais 

de acordo com os valores sociais à época e pré-conceitos. 

No sentido de sensibilizar os alunos para a dificuldade que representa combater um pré-

conceito, na medida que estão muito enraizados na nossa cultura base, aquela que surge 

no âmbito da socialização primária, foi visionado o filme “Crash” de Paul Haggis (2004) 

bastante elucidativo para a reflexão pretendida. 

Posteriormente, foi solicitado aos alunos que se dividissem em grupo, que escolhessem 

um tema do conjunto de temas propostos e que, através deles, dessem sentido ao slogan. 

Os temas propostos foram: Bullying; Homossexualidade; Racismo ou preconceito com a 

aparência; Preconceito contra pessoas portadoras de deficiência; Igualdade e Género. A 

cada um dos grupos foi, também, proposto que fizesse um Bilhete Identidade de um 

conjunto de pessoas que se notabilizaram, sendo a sua diferença merecedora de 

reconhecimento e prémio: Albert Einstein; Frida Kahlo; John Nash; Alexandre Bell. 

As alunas na aula de Expressão Plástica tiveram que trabalhar, graficamente, os seus 

temas, construindo cartazes. Umas das técnicas exploradas foi o stencil. 

 
Imagem 2- Stencil e cartaz Bullying 
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Imagem 3- Stencil e cartaz Bullying 

Imagem 4 - Stencil e cartaz Bullying 
 

 

 

 
Imagem 5 – Pela Escola 

 

Estes cartazes estiveram expostos no dia da Comunidade Educativa, dia 25 de maio de 

2019, para toda a comunidade escolar. 

O projeto foi realizado ao longo do 1º trimestre. Os trabalhos realizados foram sempre 

objeto de avaliação formativa do processo, até à obtenção do produto final. O trabalho de 
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pesquisa, a organização de informação, a síntese e crítica dos conceitos elaborados, a 

apresentação, a qualidade da linguagem utilizada e a postura demonstrada pelas alunas 

foram objeto da avaliação do referido projeto. Refira-se que a avaliação não foi realizada 

apenas pelos professores envolvidos, mas também pelos alunos; para isso, foram 

construídas grelhas de auto e heteroavaliação que permitiram aferir, por parte dos alunos, 

não só da avaliação que cada uma fazia de si, mas também dos colegas, no que se refere 

ao grau de empenho, postura, envolvimento e conhecimentos adquiridos face ao trabalho 

realizado.  Estas grelhas revelam uma grande importância para a realização de trabalhos 

de projeto, pois os alunos sentem e revelam capacidade para analisarem o seu próprio 

trabalho e o dos colegas.  

Não foi construído nenhum documento formal para avaliação deste projeto por parte da 

comunidade escolar. O único feedback aconteceu de forma oral e informal, quando as 

alunas eram questionadas sobre o significado das imagens, ou quando surgia algum 

comentário sobre a importância/ pertinência do tema.  

Na planificação da atividade ficou determinada a percentagem que a nota quantitativa 

final a atribuir ao projeto dado pelos professores tendo por base a grelha dos próprios 

alunos, teria na nota final de módulo. 

Em forma de conclusão, diria que os trabalhos de projeto, e este não foi o único realizado 

por esta turma, revelam ser trabalhos que criam uma maior motivação e sobretudo uma 

maior dinâmica nos alunos. O facto de estes serem os próprios construtores do 

conhecimento e sobretudo o facto de poderem dialogar de uma forma mais circular, 

motiva-os à criatividade e de alguma forma a um sentido mais crítico e mais pessoal.  

 

Conclusão 

Consideramos, sem dúvida, que este tipo de estratégia de ensino é uma ferramenta muito 

importante para a formação integral que é exigida à escola profissional, desde o final da 

última década do século XX e início deste século XXI. O século XXI nos trará imensas 

surpresas, pois se é possível levantar um pouco o véu daquilo que será, eventualmente, o 

futuro, a única coisa que conseguimos deslindar é que será muito diferente e em constante 

mudança e assim sendo o que interessa é estarmos preparados e capacitados com 
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ferramentas que nos permitam adaptar, progredir, procurar, organizar, usar o que quer 

que seja a nossa realidade social e cultural futura.    

Como trabalho de projeto que foi, foi sofrendo algumas alterações pelo caminho. O 

objetivo inicial era que pudesse ser montada uma peça de Teatro na disciplina de 

Expressão Corporal, Dramática e Musical, M9. Ainda foi possível delinear o Guião. A 

peça de Teatro passar-se-ia numa sala de aula, em que atores alunos apresentariam os 

seus trabalhos (trabalho dos alunos reais), e organizariam uma manifestação onde seriam 

visualizados os cartazes elaborados na disciplina de Expressão Plástica. A Formação em 

Contexto Real e a elaboração das Provas de Aptidão Profissional, bem como todos os 

outros projetos em que a turma esteve envolvida, não deixou espaço temporal para a 

concretização da referida peça. 
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QUATRO ENIGMAS – UMA VIAGEM 
As Letras, os Números e a Imaginação de Professores e Alunos1 

 
 

Anabela Alves2, Sandra Morais3, João Santana4 
 
 

Resumo 

Com o objetivo de promover situações de aprendizagem e de desenvolvimento de 

competências matemáticas, foi implementado, no Agrupamento de Escolas de Pinheiro, 

nos anos letivos de 2016/2017 e 2017/2018, o Projeto “Matmotivar”. A implementação 

deste projeto veio a proporcionar, num trabalho colaborativo entre professores de 

diferentes áreas disciplinares e alunos dos 5º e 6º anos de escolaridade, a recriação da 

obra “O Jardim Mágico (O Cubo)”, de Fátima Sousa e a “construção” de um livro original 

intitulado “Quatro Enigmas – Uma Viagem. Este livro foi o resultado do trabalho 

conjunto de professores e alunos que, a partir da exploração do tema da grande aventura 

dos Descobrimentos Portugueses, nos séculos XV e XVI, possibilitou o desenvolvimento 

de competências relacionadas com as disciplinas de Português, História e Geografia de 

Portugal, Matemática e Educação Visual e a manifestação de diferentes e enriquecedoras 

experiências de criatividade. 

 

Palavras-Chave: Projeto, Livro, Enigma, Viagem. 

 

 

 

 
1 Projeto desenvolvido com os Alunos das Turmas D e E do 5º e 6º Ano – 2016/17 e 2017/18 
2 Agrupamento de Escolas de Pinheiro – Escola Básica e Secundária de Pinheiro 
Penafiel – Portugal, anabela.alves@ebspinheiro.net 
3 Agrupamento de Escolas de Pinheiro – Escola Básica e Secundária de Pinheiro 
Penafiel – Portugal, sandra.morais@ebspinheiro.net 
4 Agrupamento de Escolas de Pinheiro – Escola Básica e Secundária de Pinheiro 
Penafiel – Portugal, joao.santana@ebspinheiro.net 
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Introdução 

 

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!” 

Paulo Freire 

 

A discussão em torno em torno do modelo organizacional da escola, apesar da sua 

especificidade, tem hoje que ser encarada como um fenómeno que faz parte de um 

processo mais geral e global, de permanente transformação e adaptabilidade, que pode 

até ser característica estrutural das sociedades modernas e cujas manifestações 

quotidianas se podem encontrar também na família, no trabalho, nos media, no 

desporto… 

As profundas alterações políticas, sociais e económicas, decorrentes da globalização, as 

constantes mutações nas estruturas e nos públicos do sistema educativo, o acesso 

massificado à escolaridade e o seu alargamento progressivo no tempo, os processos 

migratórios diversificados, a manutenção prolongada de processos organizacionais e 

pedagógicos tradicionais, o “novo mundo” proporcionado pelas tecnologias, acentuam a 

necessidade de uma “nova escola” e de um “novo professor”. 

Por outro lado, a mudança de atitude dos aprendentes que, muitas vezes, duvida e 

subestima o valor da educação, impõe a organização de um currículo capaz de 

proporcionar oportunidades educativas múltiplas e a adoção de estratégias desafiadoras e 

adequadas a cada contexto. 

Vários autores e estudiosos das temáticas relacionadas com a educação têm demonstrado, 

nos últimos anos, a pertinência do debate em torno da, comummente designada, falência 

da “gramática escolar tradicional” e das suas fragilidades: a padronização (como a 

organização letiva em função do “aluno médio”, que não existe, em turmas fixas, em 

horários rígidos, em períodos letivos estanques e num calendário pré-definido, por 

exemplo), a compartimentação do conhecimento e a uniformização do tempo e do espaço 

escolar (currículo tendencialmente académico e uniforme… que os alunos, supostamente, 

aprendem, da mesma forma, ao mesmo tempo e no mesmo espaço…). Por outro lado, 
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parece evidente a necessidade de capacitar os professores e a escola para o 

reconhecimento de que os desafios dos novos tempos conduzem (e exigem) a uma 

utilização interdisciplinar dos saberes, a uma cultura de partilha e de aprendizagem, a 

uma lógica curricular de natureza interdisciplinar e colaborativa, a um novo tipo de 

legitimidade cultural e social, para uma verdadeira construção do saber! Uma escola ou 

comunidade que pretenda viver aprendendo necessita de um processo de visão 

compartilhada comum (Senge e Cols, 2005, p. 17). 

Aprende-se à medida que construímos e atribuímos significados às coisas. Nesse sentido, 

as escolas têm necessidade de se reconstruir como espaços culturalmente significativos. 

“A realização de aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências mais 

complexas pressupõem tempo para a consolidação e uma gestão integrada do 

conhecimento, valorizando os saberes disciplinares, mas também o trabalho 

interdisciplinar” (DL 55/2018, de 6 de julho). O desafio consiste em implementar uma 

“intervenção multinível”, com vista a construir caminhos pedagógicos onde prevalece a 

“sensatez e a coerência” (Nóvoa, 2013, p. 10). A ideia é fazer caminhos com os alunos! 

É pensar e praticar uma diferente forma de “fazer aprender”, é organizar uma “nova sala 

de aula”, de configuração dinâmica, capaz de desenvolver um trabalho de diferenciação 

pedagógica, com base em projetos educativos interdisciplinares. É também suscitar o 

debate para uma nova realidade, em que os professores são crescentemente chamados a 

desempenhar um conjunto alargado de papéis numa dinâmica de reinvenção da sua 

profissão, com a força de quem acredita num mundo melhor… porque fora da esperança 

ninguém se pode dizer educador (Nóvoa, 2013, p. 11). Nesta perspetiva, importa dotar os 

alunos de um conjunto de “ferramentas” para melhor pensarem e implementarem “novas 

competências” que lhes permitirão compreender o Mundo e construir o Futuro. 

 

DO PROJETO AO PRODUTO 

 

“Sempre que possa, lerei trechos dos rapazes. Eles pedem, gostam de ouvir o 

que os companheiros escreveram e é mais estimulante isto do que a 

competição, a luta pelo primeiro lugar. Em vez da concorrência, haverá a 
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admiração, o entusiasmo, o amor pelo que fazem os que vivem e trabalham 

connosco”. 

Sebastião da Gama 

 

Com o objetivo de promover situações de aprendizagem e de desenvolvimento de 

competências matemáticas, foi implementado, no Agrupamento de Escolas de Pinheiro, 

nos anos letivos de 2016/2017 e 2017/2018, o Projeto “Matmotivar”. Coordenado por um 

professor de Matemática, contou com a participação de duas professoras bibliotecárias, 

educadoras e professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário.  

A implementação deste projeto, nesta situação concreta de envolvimento em processos 

de escrita criativa, veio a proporcionar, num trabalho colaborativo entre professores de 

diferentes áreas disciplinares e alunos dos 5º e 6º anos de escolaridade, a recriação da 

obra “O Jardim Mágico (O Cubo)”, de Fátima Sousa e a “criação” de um livro original 

intitulado “Quatro Enigmas – Uma Viagem. Este livro foi o resultado do trabalho 

conjunto de professores e alunos que, a partir da exploração do tema da grande aventura 

dos Descobrimentos Portugueses, nos séculos XV e XVI, possibilitou o desenvolvimento 

de competências relacionadas com as disciplinas de Português, História e Geografia de 

Portugal, Matemática e Educação Visual e a manifestação de diferentes e enriquecedoras 

experiências de criatividade e imaginação.  

Beneficiando da integração no Programa Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária, tendo como objetivos centrais a prevenção e redução do abandono escolar 

precoce e do absentismo, a redução da indisciplina e a promoção do sucesso educativo de 

todos os alunos, beneficiando das experiências bem sucedidas de outras escolas com os 

“Projetos Fénix”, “Turma Mais”, adotando e adaptando modelos como os das “Turmas 

Contíguas”, “Turmas Ninho” e o das “Equipas Educativas”, explorando as possibilidades 

e as potencialidades da legislação que instituiu a Autonomia e Flexibilidade Curricular e 

a Educação Inclusiva, o nosso Agrupamento tem prosseguido um caminho de apropriação 

contextualizada do currículo, numa visão interdisciplinar que, através de uma pluralidade 

de situações de ensino, tem permitido a consecução de iniciativas como a anteriormente 

descrita numa busca constante de aproximação à Missão apresentada no seu Projeto 

Educativo, de “formar cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes 
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de atuar como agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, 

numa Escola reconhecida pelo seu humanismo e por elevados padrões de exigência e 

responsabilidade, que valoriza o conhecimento”. 

Como sustenta José Moran: 

As escolas que nos mostram novos caminhos estão mudando para modelos 

mais centrados em aprender ativamente com problemas reais, desafios 

relevantes, jogos, atividades e leituras, valores fundamentais, combinando 

tempos individuais e tempos coletivos; projetos pessoais de vida e de 

aprendizagem e projetos em grupo. Isso exige uma mudança de configuração 

do currículo, da participação dos professores, da organização das atividades 

didáticas, da organização dos espaços e tempos5.  

 

Quatro Enigmas. Uma viagem 

“Começamos esta história tal como começam todas as histórias para crianças… 

Era uma vez um rapaz chamado Henrique que, numa manhã ensolarada, se dirigia para a 

escola, ainda meio ensonado, quando subitamente uma pinha lhe caiu na cabeça. 

(…) 

Sem o saber, começou assim uma longa viagem, primeiro pelo tronco, depois pelas raízes, 

e por fim pelo interior da terra… até que caiu num cubo. Dentro desse cubo, encimado 

por um néon no qual se lia “A GRANDE AVENTURA DOS DESCOBRIMENTOS 

PORTUGUESES”, encontrou quatro portas: uma azul, outra castanha, outra dourada e, 

a última, prateada. Todas imponentes e muito diferentes, não só na cor! Aquele espaço 

parecia-lhe em tudo um museu. Desvendar este mistério era, agora, tudo o que lhe parecia 

ser necessário fazer.” 

 
5 In http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/metodologias_moran1.pdf 

 

http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/metodologias_moran1.pdf
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Figura 1. Capa 

 

“Nas páginas deste livro podes descobrir, através da voz do Henrique, uma forma de 

viajar. 

Ler é, assim, viajar… partir em busca de grandes aventuras. 

Ler é uma permanente viagem que pode fazer de ti uma pessoa incomparável! 

Sabes qual é o segredo para que isso aconteça? 

Embarcar na aventura do conhecimento.” 
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Resumo 

Este texto tem como objetivo refletir sobre os pressupostos orientadores de uma escola 

inclusiva em que todos tenham oportunidades de aperfeiçoamento humano, no quadro de 

uma educação ao longo da vida. Num primeiro momento, desconstruíram-se alguns 

conceitos como educabilidade, equidade e educação inclusiva, ressaltando o papel do 

professor enquanto interlocutor e mediador educativo, na escola do século XXI. 

Num segundo momento, explicitou-se uma história de vida de inclusão socioeducativa de 

um aluno que integrou uma turma PIEF - Programa Integrado de Educação e Formação. 

Considerando o seu absentismo escolar e as condutas pouco assertivas foi encaminhado 

para o gabinete de mediação da escola, onde acabou por manifestar as suas 

potencialidades através da poesia e da música. Esta história de vida constitui uma exceção 

às muitas histórias de vida de alunos que não tiveram sucesso escolar e que nunca tiveram 

oportunidade de encontrar o trilho da equidade. 

 

Palavras-chave: equidade, escola inclusiva, mediação socioeducativa e história de vida. 

 

Introdução 

A educação representou, ao longo da história, um desafio para o homem e uma sequência 

de desafios para a humanidade. Educação, escolas e professores um triângulo que 

permanece nos debates, nacionais e internacionais, quando se problematiza a educação 

 
1 Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança. Bragança. Portugal 
2 CIEIFM – Centro Internacional de Ensino e Investigação Fernão de Magalhães. Chaves. Portugal 
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do século XXI. Nesse sentido, a escola encontra-se sob pressão e olhares mediáticos, 

intimando para tudo aquilo que a sociedade não consegue responder. Vivem-se momentos 

de grande complexidade decorrentes da permeabilidade que invade os muros da escola 

deixando entrar nela as preocupações sociais (Guerra, 2011). As razões são inúmeras, 

mas a este cenário não é indiferente a circunstância do acesso facilitado à informação que 

disputa o tradicional espaço escolar. Nesta lógica, os seus profissionais são alvo de uma 

exigência constante e a sua função é, desde logo, difícil já pela sua própria natureza. 

Trata-se uma profissão de encontro e de relação a que é inerente a complexidade humana 

(Baptista, 2005). Nesta linha de pensamento, é sublinhado por Guerra (2011) que o 

professor não deve pensar pelos seus alunos, mas sim ajudá-los a pensar. Não pode 

“colocar na sua cabeça conhecimentos mas sim ajudar a encontrá-los, a saboreá-los e a 

interessar-se por eles. Em definitivo, o professor trabalha com uma tecnologia 

problemática” (p. 57). 

Pelo explicitado, este texto pretende, numa primeira parte, desconstruir alguns conceitos 

inerentes à Escola Inclusiva, nomeadamente, educabilidade, equidade e educação 

inclusiva, refletindo o papel do professor enquanto interlocutor educativo. De seguida 

procurar-se-á dar a conhecer uma história de vida de um aluno que integrou uma turma 

PIEF - Programa Integrado de Educação e Formação. Esta história de vida constitui uma 

exceção às muitas histórias de vida de alunos que não tiveram sucesso na escola e a quem, 

nem sempre, foi dada a oportunidade de revelarem os seus talentos e de verem 

reconhecidas as suas potencialidades. 

 

1. (Des)construindo  conceitos 

1.1. Educabilidade 

Ao falar de educabilidade referimo-nos à competência humana de cada um de nós que 

passa pelo aperfeiçoamento e perfectibilidade, um processo que se entende contínuo e a 

desenvolver ao longo da vida. Recordando Freire (1975) o inacabamento humano faz da 

pessoa um ser em permanente aprendizagem. 

Neste processo, reconhece-se que a educação deve ser entendida de modo amplo, social 

ou escolar, em todas as suas vertentes, dado que ela é inerente à condição humana. 
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Significa que não é, apenas, na educação escolar que este processo ocorre, embora ele 

deva ser determinante.  Compreendemos o valor da educação escolar porque ela é  

uma via de mão dupla, ou seja, tem que haver um aluno para “aprender” e um 

professor para “ensinar”,  para que o processo se complete, é necessário que 

o aluno apresente educabilidade (...) seja maleável e permeável aos 

ensinamentos (…) quer dizer, desejo de aprender novos conhecimentos, bem 

como o professor deverá ter clareza do seu papel em sala de aula (Guedes, 

2013, p. 9). 

 

Na linha de pensamento de Baptista (2005) a educação deve orientar-se no sentido de 

potenciar o que cada pessoa «pode ser ou deve ser», tendo como missão fundamental 

abrir rupturas que permitam “instituir lugares de subversão, de revolução, de dissidência 

e de ruptura capazes de conduzir a aventura humana para caminhos que vão para além do 

«simplesmente ser» (…) não existem, pois, alunos «não educáveis»” (p.76). 

Colocando a questão nestes termos, significa acreditar na educabilidade humana e 

independentemente das circunstâncias, as escolas, enquanto territórios de excelência da 

aprendizagem devem ser «lugares de hospitalidade». Quer isto dizer que devem ser 

espaços com história e memória, marcadas pelo respeito e abertura ao outro, sendo que 

esse acolhimento implica capacidade para receber e “a solicitude, disponibilidade para 

dar. Em ambos os casos, (…) sem passividade definitiva de qualquer dos atores, tem de 

haver interpelação e, com ela, abertura à alteridade em termos éticos (Dias de Carvalho, 

2014, p. 181). Parafraseando este autor a arte pedagógica consiste em saber transformar 

a obrigação em convite, convertendo a necessidade (seja ela qual for) em oportunidade, 

considerando que é da relação com o outro que advém a realização humana.  

 

1.2. Equidade 

A equidade de modo genérico visa a promoção da justiça e da igualdade entre todos os 

seres humanos. Neste caso, comungamos com o pensamento de Alves (2017) quando 

refere que a equidade consiste em adaptar “a regra para um determinado caso específico 

para a tornar mais justa e assim gerar um maior bem pessoal” (p. 65). Outrora esta ideia 
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era equacionada, na escola, procurando dar a todos por igual as mesmas oportunidades, 

mas cedo se “entendeu que esta ideia, por mais justa que parecesse à partida, tinha 

intransponíveis obstáculos para se concretizar (…) quem tinha mais capital cultural à 

partida lucrava mais com a escola” (Rodrigues, 2013, p. 73). 

Na atualidade a promoção da equidade continua a ser um repto para as escolas e 

professores, considerando que continua nas agendas nacionais e internacionais de 

educação, tal como aconteceu no Fórum Mundial de Educação de 2015, que decorreu na 

cidade de Incheon, Coreia do Sul. Aí ficou assumido, através da Declaração de Incheon, 

intitulada «Educação 2030: Rumo a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e 

à educação ao longo da vida para todos» que a equidade é um caminho que falta percorrer 

se, efetivamente, se pretende oferecer às crianças e jovens uma educação com todos e 

para todos. Neste documento, é referida a necessidade de uma nova visão para a educação 

e, por isso,  foram traçados objetivos de desenvolvimento do milénio que passam por 

“transformar vidas por meio da educação ao reconhecer o importante papel como 

principal impulsionador para o desenvolvimento (…) em caráter de urgência, com uma 

agenda de educação única e renovada, que seja holística, ousada e ambiciosa, que não 

deixe ninguém para trás” (UNESCO, 2015, p. 1).  

Relativamente a uma educação mais inclusora e de maior equidade, os documentos e os 

contributos que a equacionam são diversos. Recorda-se a «Declaração de Salamanca», 

aprovada em 1994, sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades 

educativas que reafirmou o direito à educação de todos os indivíduos, tal como está 

inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Num tempo, mais 

recente continua a ser destacada a necessidade de promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos inspirada numa 

visão humanista da educação e do desenvolvimento, com base nos direitos 

humanos e na dignidade; na justiça social; na inclusão; na proteção; na 

diversidade cultural, linguística e étnica; e na responsabilidade e na prestação 

de contas compartilhadas. Reafirmamos que a educação é um bem público, 

um direito humano fundamental e a base que garante a efetivação de outros 

direitos. Ela é essencial para a paz, a tolerância, a realização humana e o 

desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2015, p. 1).  
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Com efeito, urge garantir, a todos os jovens a escolaridade obrigatória, 

independentemente do percurso formativo adotado. Importa sim que adquiram, um 

conjunto de competências, interligando “conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, 

que os torna aptos a investir permanentemente, ao longo da vida, na sua educação e a agir 

de forma livre, porque informada e consciente, perante os desafios sociais, económicos e 

tecnológicos do mundo atual” (Despacho n.º 6478, 2017, p. 15484). 

 

1.3. Educação inclusiva 

Uma educação inclusiva relaciona-se com o compromisso ético de abolir desigualdades 

educando todas as crianças a partir de estratégias de ensino que respondam e favoreçam 

as suas singularidades, rejeitando a classificação dos alunos em «normais e especiais». 

Pode conceptualizar-se em quatro pilares: 

a) É um processo (e não algo que se tem ou se é);  

b)  identifica e elimina as barreiras à aprendizagem;  

c)  promove a presença, participação e sucesso de todos os alunos e,  

d)  dirigindo-se em particular aos alunos em risco de exclusão, marginalização ou 

insucesso, na verdade abrangendo todos os alunos (UNESCO, 2009, citado por 

Rodrigues, 2013, p. 22). 

 

A este propósito a legislação portuguesa, na atualidade, decreto-lei nº 54/2018, no artº 3º, 

esclarece alguns dos conceitos subjacentes à Educação Inclusiva, nomeadamente: 

a) Educabilidade universal, a assunção de que todas as crianças e alunos têm 

capacidade de aprendizagem e de desenvolvimento educativo; 

b) Equidade, a garantia de que todas as crianças e alunos têm acesso aos apoios 

necessários de modo a concretizar o seu potencial de aprendizagem e 

desenvolvimento; 

c) Inclusão, o direito de todas as crianças e alunos ao acesso e participação, de modo 

pleno e efetivo, aos mesmos contextos educativos; 



No trilho da equidade - uma história de vida de inclusão socioeducativa 

89 

d) Personalização, o planeamento educativo centrado no aluno, de modo que as 

medidas sejam decididas casuisticamente de acordo com as suas necessidades, 

potencialidades, interesses e preferências, através de uma abordagem multinível; 

e) Flexibilidade, a gestão flexível do currículo, dos espaços e dos tempos escolares, de 

modo que a ação educativa nos seus métodos, tempos, instrumentos e atividades 

possa responder às singularidades de cada um; 

f) Autodeterminação, o respeito pela autonomia pessoal, tomando em consideração 

não apenas as necessidades do aluno mas também os seus interesses e preferências, 

a expressão da sua identidade cultural e linguística, criando oportunidades para o 

exercício do direito de participação na tomada de decisões; 

g) Envolvimento parental, o direito dos pais ou encarregados de educação à 

participação e à informação relativamente a todos os aspetos do processo educativo 

do seu educando; 

h) Interferência mínima, a intervenção técnica e educativa deve ser desenvolvida 

exclusivamente pelas entidades e instituições cuja ação se revele necessária à 

efetiva promoção do desenvolvimento pessoal e educativo das crianças ou alunos e 

no respeito pela sua vida privada e familiar (p. 2920). 

 

Conforme refere Rodrigues (2011) a equidade continua a ser uma das grandes bandeiras 

da educação e só os sistemas educativos evoluídos e avançados conseguem criar 

equidade. Uma equidade que, sabendo que todos os alunos são diferentes uns dos outros 

sabe, igualmente, que essa diferença não deve produzir desigualdades.  

Partilhamos da ideia do autor, acima referido, quando sugere que a equidade na educação 

se deve desenvolver em três domínios: equidade no acesso, equidade na oferta educativa 

e equidade nos resultados.  

No que diz respeito à «equidade no acesso», podemos reportar-nos ao alargamento da 

escolaridade básica para doze anos, assim como medidas de promoção do sucesso escolar, 

onde se enquadra a medida PIEF – Programa Integrado de Educação Formação, onde o 

aluno sobre o qual irá incidir este artigo se integrava. 
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Relativamente à «equidade na oferta educativa» consiste segundo Rodrigues (2011) nas 

oportunidades que são oferecidas a todos os alunos. A todos é oferecido um currículo 

comum com estratégia e oportunidades de aprendizagem semelhantes. 

Por fim a «equidade de resultados» enquadra-se na urgência de que cada aluno sinta que 

os professores acreditam no seu potencial e faça progressos até ao limite das suas 

múltiplas capacidades e motivações. Espera-se que o rendimento que obtém seja similar 

ao de todos os colegas da turma ou da escola. 

Naturalmente que na escola existe, cada vez mais, a preocupação em criar condições que 

permitam aos alunos um ambiente escolar de hospitalidade e de prazer em estar na escola 

e em desenvolver as capacidades cognitivas, sociais, emocionais e físicas. Pretende-se 

que desenvolvam práticas de cidadania e de participação na escola e na comunidade, com 

sentido de responsabilidade e valorizando a liberdade de cada ser, porque único e singular. 

Nesta linha de raciocínio, apresenta-se uma síntese dos conceitos abordados, em 

conformidade com o aluno que se pretende formar na escola do século XXI. 

Figura 1. – A escola do século XXI 

 

(Fonte: elaboração própria) 
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1.3.1. Um olhar legislativo 

Desde a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo Português (LBSE), em 1986, 

as medidas de política educativa foram sendo tomadas com um duplo objetivo: (i) alargar 

o número de anos da escolaridade obrigatória, assegurando a equidade no acesso à escola 

de todas as crianças e jovens em idade escolar; (ii) garantir uma educação de qualidade, 

assegurando as melhores oportunidades educativas para todos. Em 2009, a escolaridade 

obrigatória alargou-se para todas as crianças e jovens com idades compreendidas entre os 

seis e os dezoito anos.  

Entretanto o Decreto-lei nº 54/2018, aponta para a promoção de uma escola inclusiva, 

bem como a promoção de uma escola de qualidade para todos, em que o sucesso escolar 

se constrói com a inclusão plena dos alunos, através da adoção de medidas que lhes 

garantam o acesso ao currículo tendo por base o perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

A educação inclusiva tem vindo a assumir relevância no contexto político nacional e 

internacional. A nível nacional é de sublinhar a evolução legislativa desde a publicação 

da LBSE até à atualidade, com a análise reflexiva das linhas orientadoras do despacho nº 

6478/2017 de 26 de julho, que homologou o «Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória». A política educativa ao alargar o número de anos da escolaridade 

obrigatória e ao garantir a equidade no acesso assume a defesa de uma educação com 

oportunidades educativas para todos.  

Na agenda atual, o Decreto-Lei nº 54/2018, apresentado pelo XXI Governo 

Constitucional aponta para a promoção de uma escola inclusiva, bem como a promoção 

de uma escola de qualidade para todos, em que o sucesso escolar se constrói com a 

inclusão plena de todos os alunos, através da adoção de medidas que lhes garantam o 

acesso ao currículo, tendo por base o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

Nesta linha de reflexão, sublinhamos as palavras de Guilherme d’Oliveira Martins (2017) 

relativamente à necessidade de se criar um perfil de base humanista uma vez que este 

significa  

a consideração de uma sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana 

como valores fundamentais. Daí considerarmos as aprendizagens como o 

centro do processo educativo, a inclusão como exigência, a contribuição para 
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o desenvolvimento sustentável como desafio, já que temos de criar condições 

de adaptabilidade e de estabilidade, visando valorizar o saber. E a compreensão 

da realidade obriga a uma referência comum de rigor e atenção às diferenças 

(p. 6). 

 

Este perfil de base humanista, incentiva e cultiva a qualidade das aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos colocando-os no centro do processo educativo e, deste modo, 

a inclusão surge como uma exigência que cada um de nós deve procurar promover nos 

contextos em que interage e onde desenvolve as suas práticas. Para tal, é crucial mobilizar 

a comunidade educativa e a sociedade para que, conjuntamente, possamos contribuir para 

uma melhor educação, que procure responder aos novos desafios colocados à escola, pelo 

mundo atual, bem como fazer face às imprevisibilidades resultantes da evolução do 

conhecimento e da tecnologia.  

A escola terá de se ajustar através de novas dinâmicas, apesar das adversidades com que, 

diariamente, é confrontada. Atualmente «ser escola» é difícil, porquanto as exigências 

sociais são múltiplas e, cada vez, mais complexas. Interessa, por isso, que esta seja 

entendida como uma comunidade de aprendizagem, pois o próprio mundo em que 

vivemos é uma comunidade de aprendizagem. Neste sentido, a própria noção de 

aprendizagem deve ser (re)equacionada pois aprender implica uma dimensão ética, que 

passa por desenvolver competências cognitivas, mas também relacionais, como é 

apontado no documento sobre o perfil dos alunos. Como professores (ou como técnicos 

de intervenção socioeducativa) teremos que repensar os dispositivos de avaliação de 

modo a que estes instrumentos permitam avaliar competências, ao invés de aprendizagens 

que traduzem a memorização de conteúdos. 

Nesse sentido, o decreto-lei sobre a flexibilidade curricular (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 

06 de julho) enquadra-se num novo paradigma em que aprender é construir saberes 

amplos e significativos. Aprende-se quando partilhamos, quando utilizamos e recriamos 

um dado património cultural. Todavia, o aluno precisa do domínio de instrumentos 

básicos (saber ler, escrever, contar, ler gráficos) pois sem isso torna-se difícil construir 

aprendizagens holísticas.  Nessa linha de pensamento, convém analisar e refletir o perfil 

do aluno à saída da escola, bem como conhecer os documentos legais orientadores das 
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políticas educativas. Destaca-se a LBSE e as orientações da OCDE (2012) que apontam 

para projetos socio-construtivistas em que aprender não se faz sem os outros. Daí que o 

trabalho colaborativo e a articulação das equipas multidisciplinares assumem, em 

contexto escolar, um papel de extrema relevância. 

Embora as aprendizagens sejam pessoais, ninguém as faz sozinho, razão pela qual a 

escola deverá permanecer como território de ensino e aprendizagem. Ressalta-se que 

enquanto professores não garantimos o conhecimento nem o saber dos alunos, embora 

sejamos adultos de referência (Baptista, 2005). Parafraseando o grande pedagogo Paulo 

Freire (1975) ninguém ensina nada a ninguém, aprendemos uns com os outros mediados 

pelo mundo. 

Nesta perspetiva, a escola enquanto território educativo deverá, doravante, pautar a sua 

práxis segundo alguns princípios, anteriormente, explicitados e conforme se sintetiza de 

seguida.  

Figura 2 - Princípios orientadores da escola enquanto território de ensino e de aprendizagem 

 
(Fonte: elaboração própria, adaptado do D. L. nº 54/2018). 
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2. O papel do professor 

No contexto atual, os professores deparam-se com novos (e velhos) desafios que se 

prendem com a diversidade de alunos que surgem em contexto escolar e com a 

necessidade de promoverem oportunidades de aprendizagem para todos.  

O professor assume, cada vez mais, o papel de interlocutor qualificado (Cosme, 2008), o 

que apoia diretamente os alunos, tendo em conta as suas necessidades e potencialidades. 

A este propósito, refere a mesma autora, que o professor é aquele que usa o método 

experimental sempre que se justifica; organiza as situações de trabalho (grupos, 

individual, com a colaboração e coadjuvação); é o que apoia e estimula a reflexão dos 

alunos, cria fóruns, convida alguém para falar sobre algum tema, faz debate de ideias; 

organiza o ambiente de aprendizagem de diferentes formas, entre outras possibilidades. 

Ora, de modo a avançarmos para uma escola promotora de inclusão socioeducativa 

devemos procurar responder às necessidades de todos os alunos, criando oportunidades 

para que estes se sintam acolhidos e participem ativamente nas atividades escolares. 

Nesse sentido, a equidade e a inclusão impõem mudanças importantes no modo de 

perspetivar o papel e as funções da escola e, obviamente, o(s) modo(s) de ser professor e 

professora. Urge, pois, adotar práticas pedagógicas que garantam a educabilidade e a 

perfectibilidade de todos. Importa, para tal, que o professor tenha em consideração uma 

intervenção pedagógica equacionada sistematicamente em estratégias diversificadas. 

Deste modo, pretende-se assegurar que os alunos se sintam motivados para aprender, que 

tenham facilidade em aceder e compreender os conteúdos de ensino e, por último, que 

todos vivenciam experiências pedagógicas de acordo com as suas necessidades e 

possibilidades de expressão. Os professores deverão assim flexibilizar e diferenciar as 

estratégias de ensino, previstas no Desenho Universal, visando uma abordagem curricular 

que proporcione experiências de aprendizagem adequadas e desafiantes para todos os 

alunos (Hitchcock et al., 2002), sendo para tal importante ter um conhecimento detalhado 

dos alunos e dos contextos onde se desenrola o processo de ensino e aprendizagem.  

Neste sentido, consideramos pertinente sublinhar que segundo o National Centeron 

Universal Design for Learning (2014) o professor deve ter em atenção:  i) os diferentes 

modos como os alunos se envolvem e realizam as tarefas propostas; ii) os recursos sociais 
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e emocionais a que recorrem; iii) a avaliação dos progressos e iv) o ambiente de sala de 

aula.  

Em termos de progresso individual dos alunos importa, segundo Nunes e Madureira 

(2015) avaliar se estes “realizaram as aprendizagens pretendidas, independentemente do 

processo usado para tal (…) o que importa é avaliar se o aluno conseguiu ou não escrever 

a composição de 20 palavras, sendo irrelevante o processo usado para tal (escrita ou 

computador)” (p. 38). Neste sentido, torna-se essencial desenvolver processos de 

planificação que disponibilizem formas diferenciadas de motivação e envolvimento dos 

alunos, que equacionem múltiplos processos de apresentação dos conteúdos a aprender e, 

por último, que possibilitem a utilização de diversas formas de ação e expressão (Nunes 

& Madureira, 2015). Por outro lado, defendem-se processos de trabalho colaborativo, 

partilhando experiências e saberes diferenciados (professores, mediadores escolares e 

outros técnicos de intervenção socioeducativa). Na base destas propostas, no sentido e 

direção a uma escola inclusiva, ressaltam os desafios do professor no século XXI que, 

como é sabido, são múltiplos e complexos. Procurando sintetizar o seu papel recorremos 

a três metáforas: 

i) «Professor-arquitecto», no sentido de que desenhará os alicerces da educação, de 

cada aluno, ao contribuir para a construção hermenêutica do seu conhecimento;  

ii) «Professor-influenciador» porque a ele caberá motivar, com o seu exemplo, a 

personalidade humana, o reforço dos direitos humanos, favorecendo a tolerância e 

compreensão entre todos;  

iii) «Professor-construtor» porque, a ele caberá juntar as peças do puzzle, respeitar a 

singularidade de cada um e edificar o futuro, juntando a memória do ontem e a 

oportunidade do amanhã (Bonifácio, 2015). 
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Figura 3: Papéis do professo no século XXI 

 
(Fonte: elaboração própria) 

 

Acresce salientar que, face aos argumentos explicitados, os profissionais de educação são 

decisivos para a assunção dos desafios evidenciados. Espera-se que colaborem na 

(re)configuração da escola, alicerçando as suas práticas num consistente e sólido 

compromisso ético, inerente ao encontro humano, que marca a geografia dos territórios 

educativos.  

 

3. Uma história de vida de inclusão socioeducativa 

3.1. Martim - Apontamentos biográficos, sociais e familiares 

Martim (nome fictício) é um jovem de 17 anos, que nasceu no Brasil, onde viveu até aos 

três anos com os pais, a mãe de nacionalidade brasileira e o pai italiano. Com três anos, 

veio viver para Portugal com a mãe e a irmã, para uma cidade situada em Trás-os-Montes, 

no norte de Portugal. 

Atualmente vive com a mãe, o padrasto e duas irmãs mais novas.  

Professor 

Mediador Socioeducativo

influenciador

construto
r arquitecto
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É uma família com parcos recursos económicos, pelo que desde muito cedo o Martim 

trabalhou, durante as férias escolares, para ajudar a família na gestão do orçamento 

familiar.  

No entanto, como a sua perspetiva face à escola e o seu autoconceito como aluno eram 

frágeis a assiduidade foi escasseando e começou a enveredar por caminhos obscuros e 

marginais. Para ele a escola era um lugar de brincadeira, onde os intervalos constituíam 

o espaço ideal para ter manifestações de violência, reflexo do desânimo que transmitia 

face à escola. 

 

3.2. Percurso escolar 

Martim frequentou a escola do 1º ao 9º ano de escolaridade. Reprovou no 5º ano de 

escolaridade, fruto da pouca dedicação ao estudo e do pouco apoio familiar, em virtude 

da mãe ter, obrigatoriamente, que dedicar muitas horas ao trabalho. O tempo disponível 

para a vida familiar era pouco. 

O Martim enquanto aluno não teve sucesso no sistema de ensino regular, pelo que aos 15 

anos foi encaminhado para uma medida de promoção do sucesso educativo, e assim, foi 

integrado numa turma PIEF - Programa Integrado de Educação e Formação, a fim de 

concluir o 9º ano de escolaridade.  

Esta medida socioeducativa, definida pelo Ministério da Educação, tem um caráter 

temporário e excecional e adota-se depois de esgotadas todas as outras medidas de 

integração escolar. Visa favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória e a inclusão 

social, conferindo uma habilitação escolar de 2.º ou 3.º ciclo. 

Em simultâneo, foi também encaminhado para o gabinete de mediação (doravante 

designado por GM) da escola que frequentava, no sentido de o ajudarem a conhecer-se 

melhor, desenvolvendo nele a autoestima, a autoconfiança e um autoconceito académico 

positivo. Essa estrutura da escola, pretende promover a equidade, tocando o coração de 

todos e encontrando o dom de cada um, propondo estratégias diferentes para que os 

resultados sejam também diferentes, em função da especificidade de cada um. 
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Presentemente, este aluno encontra-se a prosseguir estudos numa escola profissional, da 

região norte. 

 

3.3. Apoio socioeducativo no gabinete de mediação  

Esta estrutura educativa surgiu no sentido de ir ao encontro do ethos e dos valores 

subjacentes ao projeto educativo do agrupamento que se intitula «uma escola de todos e 

para todos». No caso do Martim, tal como já foi referido, foi encaminhado para o GM, a 

fim de reduzir o absentismo escolar e desenvolver competências de autoestima e sócio 

relacionais. Como refere Madureira (2019) 

este espaço educativo tem como objetivos gerais, “promover em contexto 

escolar uma cultura de convivência pacífica, prevenindo situações de 

indisciplina e diminuindo as participações disciplinares. Para dar resposta a 

estes objectivos têm sido desenvolvidas diversas acções de 

formação/capacitação dirigidas a toda a comunidade educativa (docentes, não 

docentes, alunos e encarregados de educação), de modo a promover a partilha 

colaborativa dos valores da cultura de paz, dos direitos humanos, de justiça e 

de cidadania (p. 58). 

 

No GM, a equipa de mediação desenvolve um trabalho colaborativo e interage com 

alunos sinalizados por demonstrarem comportamentos menos apropriados em contexto 

escolar. Procuram com empatia, acreditar neles e encontrar «um talento» que lhes permita 

desenvolver a sua individualidade e criatividade dando assim ênfase à equidade. Esta 

prática enquadra-se no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, pois fomenta 

a criatividade, a liberdade de expressão, valoriza as diferenças, a inclusão e a 

comunicação, em detrimento de aprendizagens memorísticas e inamovíveis. Dada a 

preocupação da equipa pedagógica em valorizar as potencialidades de todos e cada um 

dos seus alunos, desde logo, foi notório o interesse do aluno pela poesia e pela música, 

particularmente pelo estilo «RAP» que, como é conhecimento geral, surge do inglês 

Rhythm and Poetry - Ritmo e Poesia, sendo um dos elementos da cultura hip-hop, com 

origem na Jamaica, na década de 1960.  
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Partindo do RAP o aluno foi desenvolvendo competências de escrita, de resolução de 

problemas, de cidadania, sentindo-se parte integrante da cultura de escola, sendo cada vez 

mais elogiado pelas aprendizagens que ia desenvolvendo, pela alteração da visão face à 

escola, visível no aumento da assiduidade e no gosto demonstrado pelo espaço escolar. 

Iniciou pela escrita de poesias de acordo com os valores presentes no perfil dos alunos e 

no projeto educativo do agrupamento de escolas.  

Ao longo de um ano letivo, o aluno foi alterando os seus comportamentos e a violência e 

o desinteresse, cedem lugar à responsabilidade e à motivação. Começa a cuidar e a 

incentivar, positivamente, os colegas. De aluno sinalizado, por apresentar condutas pouco 

assertivas, torna-se «um aluno mediador informal». Ganha a admiração dos seus pares ao 

divulgar as suas poesias que, posteriormente, compôs musicalmente e apresentou em 

diversos eventos da escola (Gala de Natal, encontros de leitura, XXXII Encontro de 

Educadores pela Paz, entre outros). 

De modo a favorecer o envolvimento parental, o GM também proporcionou formação 

dirigida aos encarregados de educação, intitulada «família-escola – de mãos dadas na 

promoção do sucesso escolar». Este envolvimento, também é evidenciado na legislação 

atual, nomeadamente no Decreto-lei nº 54/20018, que prevê um estatuto reforçado dos 

pais e encarregados de educação, corresponsabilizando-os pelo processo educativo dos 

seus educandos. Neste sentido, no artº 4 encontramos referências à participação dos pais 

ou encarregados de educação quando é salientado que: 

têm o direito e o dever de participar e cooperar ativamente em tudo o que se 

relacione com a educação do seu filho ou educando, bem como a aceder a 

toda a informação constante no processo individual do aluno, designadamente 

no que diz respeito às medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (p. 

2920). 

 

3.5. A mudança - no trilho da inclusão 

A mudança de perspetiva face à escola foi visível no Martim, ao longo do ano letivo 2017-

2018, no 9º ano de escolaridade, quando sentiu que os professores acreditavam nas suas 

potencialidades. Martim deixou de faltar às aulas, demonstrava gosto por aprender e com 
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muita facilidade redigia poemas centrados em temáticas que versavam sobretudo os 

valores, a ética de conduta e, aliando o talento pela poesia com o da música, compunha 

musicalmente alguns desses poemas em música RAP. 

Ressalta-se uma atividade em que o aluno se destacou pela positiva e em que foi possível 

a comunidade educativa testemunhar a mudança e a sua plena inclusão. Referimo-nos à 

gala de Natal que decorreu no final do 1º período. Nesse dia, o Martim, juntamente, com 

colegas mediadores e sinalizados, pode experienciar a sensação de estar em palco e ser 

reconhecido e valorizado pela comunidade educativa presente. 

Este aluno foi, também, desafiado pela organização do XXXII Encontro de Educadores 

pela Paz, a apresentar o seu testemunho de vida, pessoal e escolar, convite que aceitou e 

colaborou na dinamização de um atelier de escrita criativa, referindo que foi no gabinete 

de mediação que descobriu o talento pela poesia, enquanto escrevia vários poemas, e 

evoluía na escrita criativa. Como fontes de inspiração para a escrita referiu a escola e as 

suas vantagens, assim como o seu trajeto escolar, a sua vida pessoal e os seus colegas e 

professores. Acrescentou, ainda, que ao escrever poesia sentia-se bem consigo próprio, 

uma vez que podia exprimir vários sentimentos, encarando os erros cometidos. 

Importa, ainda, acrescentar que das sessões de poesia que aconteceram no GM, construiu 

alguns poemas, dos quais destacamos, neste texto, apenas quatro. No primeiro, aborda a 

diversidade cultural. No segundo «Rap school» fala da música uma vez que a comunidade 

educativa o começou a valorizar através da sua competência musical. O terceiro é 

dedicado à família porque apesar das dificuldades e das suas escolhas, ele sabia que nunca 

lhe faltava a palavra, o cuidado e o olhar atento da mãe. Por último o «rap do sim» em 

que testemunha as relações que, entretanto, foi estabelecendo no espaço escolar. Estes 

temas têm toda a razão de ser para este aluno uma vez que ele próprio cresceu num 

ambiente intercultural e valorizava a família, pois constituiu sempre o seu porto de abrigo 

e, por fim, o «rap do sim» como testemunho de que conseguiu dizer sim ao compromisso 

de traçar um caminho para a sua inclusão socioeducativa.  
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Poema 1 – Diversidade cultural 

Devemos respeitar as diversas culturas 

Pois de suas aventuras nasceram tradições 

E de delas inclusões 

Sou do gabinete de mediação 

unidos, somos uma coesão 

No gabinete de mediação 

onde o diálogo é a palavra de eleição ´ 

estamos sempre a favor da união 

pois votamos sempre pela inclusão 

No nosso agrupamento 

assim eu me contento 

grande comunidade educativa que cativa 

este agrupamento incentiva 

a dar e a partilhar 

ensina a saber ser e aprender a conviver! 

Poema 2 – Rap school 

A música é como um instrumento 

Por mais que o toquemos 

Há sempre mais para aprender 

Música é como um sentimento único 

Quando a criamos 

Sentimos uma chama no peito que arde enquanto fazemos história 

A escola ensinou-me uma lição muito valiosa: 

se queremos algo devemos acender essa chama e darmos o nosso melhor 

Para que possamos ganhar reconhecimento e para que possamos cada vez ter e 

aprender a ser mais talentosos 

De tantas pessoas a quem devo agradecer - a todas - 

quando digo abrigado pelas oportunidades que me foram dadas. 

Poema 3 – Família 

Sempre que me lembro 

não me arrependo 
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lembro-me de cada momento 

zelar pela minha família, assim eu me contento. 
 

Sou aluno mediador 

pela minha família tenho muito amor 

agrupamento … Martins 

onde aprendi que tenho confins 
 

aprendi que a vida ensina 

o que precisamos e mais acima 

nenhuma família é perfeita 

mas quando precisas a família respeita 
 

bons exemplos vou demonstrar 

e da minha irmã eu vou cuidar 

e com o apoio do gabinete de mediação 

pus as minhas qualidades em ação 

Poema 4 - Rap do Sim 

Eu preciso de aprender a dizer SIM 

Dizer SIM a cuidar de mim 

Dizer SIM ao que me faz bem! 

Dizer sim a pensar que vou além 

Sim aos amigos ajudar 

sim para eu bem me cuidar 

sim deste rap vão gostar 

sim vão todos apreciar 

vou dizer sim porque sou bom a rimar 

vou pensar sim porque gosto de improvisar 

sim se quiseres desabafar 

sim atenção eu vou prestar 

sim de ti eu vou cuidar 

sim eu quero a todos alegrar 

sim sou do gabinete de mediação 

sim lá temos todos educação 
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sim temos todos uma grande vocação 

sim todos juntos somos união 

sim todos vão relembrar desta canção 

pode ser em qualquer ocasião 

lamento muito, mas o rap do sim chegou ao seu grande e esperado fim. 

 

2.6. O envolvimento parental - testemunho da família 

A mãe do Martim é uma jovem de 37 anos, brasileira e com a profissão de cabeleireira, 

trabalhando por conta de outrem. Comparecia à escola com frequência, no sentido de 

saber informações mais precisas sobre o filho. Nas idas à escola testemunhou, diversas 

vezes, que valorizava bastante a forma como a equipa do GM estava a trabalhar com o 

seu educando e a forma calorosa com que a equipa de mediação o acolheu. Referiu que o 

sentia mais integrado e notava, sobretudo, o aumento do interesse pela escola. Salientou, 

também, que noutros anos era chamada à escola, apenas, para ter conhecimento de más 

condutas por parte do seu educando e que desde que o Martim foi encaminhado para este 

espaço educativo passaram a contactá-la para valorizar as aprendizagens que ia fazendo, 

bem como para a convidar a participar de forma ativa em eventos da escola. 

Estes convites foram, sempre, bem acolhidos por parte da encarregada de educação e das 

filhas e participaram, em conjunto com o Martim, em diversos encontros de leitura, 

promovidos pelas bibliotecas escolares do agrupamento.  

 

Conclusão 

Cruzando o nosso discurso com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, 

podemos afirmar que esta história de vida confirma que o espaço escolar pode e deve ser 

um lugar de hospitalidade, onde todos possam aperfeiçoar a sua humanidade, enquanto 

ser de ação e de relação. Permitiu-nos, de igual modo, reconhecer a necessidade de se 

criarem oportunidades para que todos os alunos possam ser incluídos no currículo comum 

e em atividades realizadas no ensino regular, pelo que implica desenvolver práticas que 

permitam múltiplos meios de envolvimento, de representação e de expressão (King-Sears, 

2009). Contribuímos, de certo modo, para o desenvolvimento de um aluno de perfil de 
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base humanista, em que se incentiva e cultiva a qualidade e a diversidade das 

aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, através de um equilíbrio entre o 

conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico.  O que importa é formar 

cidadãos livres, autónomos, solidários, responsáveis e autores do seu destino. 

Para tal, a escola terá de se reconfigurar, continuamente, face às exigências do tempo 

presente e futuro. Falamos de um tempo exigente mas, de igual modo, carregado de 

possibilidades educativas, ao longo da vida e na vida, para cada um de nós. Considerando 

a complexidade que envolve a educação do século XXI acreditamos no provérbio africano 

que garante «faz falta um povo inteiro para educar uma criança». 
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