PROFESSORES
E ESCOLA
CONHECIMENTO, FORMAÇÃO E AÇÃO

JOAQUIM MACHADO · JOSÉ MATIAS ALVES
[organização]

PROFESSORES E ESCOLAS –Conhecimento, formação e ação
JOAQUIM MACHADO E JOSÉ MATIAS ALVES [ORGANIZAÇÃO]
© Universidade Católica Editora . Porto
Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto | Portugal
+ 351 22 6196200 | uce@porto.ucp.pt
www.porto.ucp.pt | www.uceditora.ucp.pt

Coleção · e-book
· Olinda Martins
Capa · Olinda Martins
Revisão de texto · Joaquim Machado
Data da edição · outubro de 2016
ISBN · 978-989-8835-12-3

Ensinar, avaliar e melhorar as aprendizagens
Da pedagogia da uniformização à pedagogia da diferenciação

Ilídia Cabral29

Introdução
O presente texto propõe-se abordar questões relativas às práticas formais de ensino e de
avaliação, relacionando-as com a qualidade das aprendizagens.
Numa primeira parte faz-se uma breve análise do modelo pedagógico que predomina
atualmente nas nossas escolas, evidenciando a sua obsolescência face a um público escolar
cada vez mais heterogéneo e diverso. Em seguida, caracterizam-se as práticas de ensino e de
avaliação que prevalecem no âmbito desse modelo pedagógico, apontando-se alguns
caminhos alternativos para a melhoria das aprendizagens. Por fim, indicam-se alguns
ingredientes chave para a passagem de uma pedagogia da uniformização para uma pedagogia
da diferenciação.

Das regras da gramática escolar 30
O modelo escolar que prevalece hoje nas nossas escolas, com a sua específica gramática, é um
produto que se mantém inalterado desde a sua moderna origem, contemporâneo da
revolução industrial e da consolidação da generalidade dos estados europeus. Sucedendo a um
modelo artesanal de ensino, a escola, tal como a concebemos, serve os propósitos da
escolarização acelerada da mão-de-obra reclamada pela fábrica e exigida pela identidade dos
estados-nação. O modelo pedagógico herdado dos tempos da revolução industrial assenta,
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Tradução da metáfora “grammar of schooling” (Tyack & Tobin, 1994). Partindo do conceito original,
entendemos por gramática escolar as estruturas regulares e as regras que organizam o trabalho de
instrução, como por exemplo as práticas organizacionais estandardizadas de divisão do tempo e do
espaço escolares, o nivelamento dos alunos e a sua distribuição por turmas e a compartimentação do
conhecimento em disciplinas.
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portanto, num padrão fabril de estandardização de tempos, espaços, sequências de trabalho,
cumprimento de horários e valores próprios das cadeias de montagem.
A manutenção desta gramática escolar ao longo dos tempos fez com que o acesso massificado
à educação tivesse sido acompanhado de uma correspondente subida dos níveis de
reprovação e abandono escolar, precisamente porque a Escola não mudou estruturalmente,
continuando a “servir o mesmo menu curricular, utilizando os mesmos utensílios
metodológicos e a mesma linguagem de ação pedagógica que a tinham estruturado como
instituição destinada a uma classe de público tendencialmente homogéneo e socialmente préselecionado.” (Roldão, 2000, p. 125). Na realidade, a preocupação com um “ensino para
todos” criou um determinado padrão de funcionamento escolar que se tem mantido
praticamente inalterado desde os tempos da Escola Moderna. Assim sendo, caminhou-se para
uma unicidade educativa assente naquilo que Formosinho (1988) apelida de “currículo pronto
a vestir de tamanho único”. Trata-se de um mesmo currículo “para todos os alunos, todas as
escolas e todos os professores, independentemente das características e aptidões dos que o
transmitem e dos que o recebem e das condições da sua implementação” (1988, p. 113). Esta
uniformidade curricular não se coaduna, no entanto, com a diversidade de características,
interesses e aptidões dos alunos, produzindo efeitos no insucesso ao nível das três funções
básicas da escola: instrução, socialização e estimulação (Pires, Fernandes & Formosinho, 1991).
Deste modo, o “ensino de massas” acabou por se transformar na “massificação do ensino”, ou
seja, a intenção de criar um ensino universal sucedido, promotor do desenvolvimento pessoal
de todos, de acordo com as capacidades diversas de cada um, acabou por se traduzir numa
mera “expansão quantitativa do modelo existente, sem alterações qualitativas de fundo,
embora recorrendo a modificações conjunturais e de superfície destinadas a resolver as
dificuldades operacionais que vão surgindo” (Pires, 2000, p. 191).
A obrigatoriedade da educação torna-se, assim, uma falácia e uma hipocrisia política, pois a
escola obrigatória, que deveria ser obrigatoriamente sucedida, está a produzir efeitos que lhe
são contrários, visíveis nas elevadas taxas de insucesso e abandono escolar com as quais se
debate ainda atualmente o sistema educativo português.
Olhando para a escola que temos hoje, em pleno século XXI, é possível dizer que,
efetivamente, muito pouco mudou na forma como as escolas gerem o tempo e o espaço,
como dividem os alunos e lhes atribuem turmas, no modo como compartimentam o
conhecimento em disciplinas e atribuem notas e classificações como evidências da
aprendizagem dos alunos (Tyack & Cuban, 2003). A organização dos alunos em turmas
relativamente homogéneas e a uniformização do currículo e dos métodos de ensino tornaram
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possível o ensino coletivo em moldes muito semelhantes aos do ensino individual, permitindo
“ensinar a muitos como se fossem um só” (Barroso,1995, 2001) Assistimos, portanto, à
construção de uma pedagogia coletiva que consiste num modo uniforme de organização
pedagógica caracterizado, essencialmente, pelo princípio da homogeneidade ao nível das
normas, dos espaços, dos tempos, dos alunos, dos professores, dos saberes e dos processos de
inculcação, constituindo uma das marcas mais distintivas da “cultura escolar” (Barroso, 2001).
Efetivamente, a organização dos tempos e espaços escolares assenta, por norma, num modelo
rígido baseado em princípios de uniformidade e fragmentação. Os alunos de uma mesma
turma são colocados em situação de aprendizagem sobre um determinado assunto/matéria
num mesmo tempo e num mesmo espaço. O tempo escolar apresenta-se, assim, como
estrutura secular e burocrática (Moura, 2009), sendo que a sua conceção e uso permanecem
inquestionados e invariáveis há décadas. A organização de horários escolares que se mantêm
ao longo de todo um ano letivo com base em unidades de tempo rígidas (a hora, que evoluiu
para os 50 minutos e, mais recentemente, para os tempos de 45 minutos) apenas reforça “a
componente burocrática da escola na qual alunos e professores se acomodam mediante um
sistema de simples justaposição de turnos e de tempos” (Pinto, 2001, p. 67).
No que respeita aos espaços escolares, os alunos aprendem, invariavelmente, organizados
numa turma, dentro de uma sala de aula. Este é o espaço escolar por excelência, em perfeita
sintonia com a fragmentação do tempo e do conhecimento. A sala de aula é, assim, “o espaço
organizado para transmissão descontínua do conhecimento” (Formosinho & Machado, 2007,
p. 111). Entendendo-se que este espaço é não só “o lugar onde se dá o acto pedagógico, mas
igualmente parte do mesmo”, importa ainda salientar que “a tipologia predominante das salas
de aula e o seu mobiliário convidam a um ensino predominantemente transmissivo” (id. ibid.,
111).
A esta rigidez acresce o facto de os alunos seguirem o dia e a semana escolar segundo a lógica
da cadeia de montagem, passando de mão em mão docente até supostamente saírem produto
acabado. Um aluno pode saber muito de uma disciplina e pouco de outra… mas todos têm de
receber a mesma coisa no mesmo espaço e no mesmo tempo.
Esta forma de organizar a Escola acabou por se naturalizar, passando a ser entendida por
professores, alunos e pela sociedade em geral como característica de uma escola a sério (Tyack
& Cuban, 2003). No entanto, este modelo escolar tem sido incapaz de promover
aprendizagens de qualidade para todos e para cada um o que, em Portugal, se traduz nas
ainda elevadas taxas de insucesso e abandono escolar.
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As regras da gramática escolar, inquestionadas há mais de 200 anos, fazem da escola e do
currículo um mundo burocrático, impessoal, estranho e alheio aos territórios educativos e às
pessoas e instituem um mundo do sistema que coloniza o mundo da vida (Sergiovanni, 2004),
não sendo de espantar a recorrente ameaça de colapso e a aparente necessidade de
sucessivas reformas.

Das estratégias de ensino
O modelo escolar que aqui sumariamente se descreve, com toda a sua uniformidade e
inflexibilidade, tem sido palco de uma pedagogia burocrática (Formosinho, 1984) que
“concebe o educando como um ser passivo, cera a fundir, barro a modelar, folha branca para
escrever e pintar, copo a encher e faz da educação um acto de depositar, de transferir, de
transmitir valores e conhecimentos para essa ‘caixa’ que seria o educando” (Formosinho &
Machado, 2009, p. 22). A um modelo escolar centrado na conformidade corresponde,
também, uma “pedagogia da conformidade, da obediência, da indiferenciação e da não-acção”
que “reforça a ordem, a disciplina, a passividade e a conformidade e deixa transparecer uma
concepção de criança como não adulto e receptor e uma concepção de educador como
emissor e adulto, embora, também ele, subordinado e obediente” (Formosinho & Machado,
2007, p. 98).
As estratégias de ensino que consubstanciam esta pedagogia da conformidade encontram-se
muito próximas do modo de trabalho pedagógico de tipo transmissivo e de orientação
normativa identificado por Lesne (1994), pelo qual se transmitem saberes, valores ou normas,
modos de pensamento, entendimento e ação, ou seja, bens culturais em simultâneo com a
organização social correspondente.
Esta conceção de ensino, centrada no professor e orientada para a ficção do aluno médio
parece desenvolver-se como verbo intransitivo, ou seja, sem necessitar de um outro termo
(aprender) para completar o seu sentido. Como se ensinar fosse uma ação que pudesse ser
completada sem que, do outro lado, alguém aprenda. E esta paupérrima conceção de ensino,
combinada com um modelo pedagógico que espartilha as possibilidades de uma ação
educativa mais eficaz, tem vindo a ter efeitos catastróficos na produção do insucesso escolar,
fenómeno ainda tão visível em Portugal. Urge, portanto, reinventar o modelo escolar e os
modos de ação pedagógica que lhe estão associados, criando condições para a
operacionalização efetiva de uma conceção de ensino enquanto “ação especializada, fundada
em conhecimento próprio, de fazer com que alguém aprenda alguma coisa que se pretende e
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se considera necessária, isto é de accionar um conjunto variado de dispositivos que promovem
activamente a aprendizagem do outro...” (Roldão, 2010, pp. 14-15), partindo do princípio de
que “é no modo como se ensina que hão de encontrar-se as potencialidades que viabilizam,
induzem e facilitam a aprendizagem do outro” (2010, p. 15).
Nesta aceção de ensinar enquanto “acção intencionalmente dirigida a promover uma
aprendizagem (de um qualquer conteúdo curricular) em alguém” (id. ibid, pp. 55-56), as
estratégias de ensino adquirem um papel e uma relevância centrais. Este pensar estratégico da
ação de ensinar opõe-se à “fragmentação de tarefas” que Perrenoud (1995, p. 124) refere e
que consiste na execução de “tarefas elementares desprovidas de contexto” como forma de
organizar o trabalho em sala de aula. A estratégia, enquanto “conceção global, intencional e
organizada, de uma acção ou conjunto de acções tendo em vista a consecução das finalidades
de aprendizagens visada” (Roldão, 2010, p. 68) é, precisamente, aquilo que permite
contextualizar e dar coerência e sentido ao trabalho escolar (Perrenoud, 1995).
Efetivamente,
Ensinar (do latim insignare, assinalar) tem a ver com a ação de
comunicar determinado conhecimento, habilidade ou experiência a
alguém, com o fim de que o aprenda, recorrendo para tal a um
conjunto de métodos, técnicas – ou procedimentos – considerados
adequados. E isto implica tomar intencionalmente decisões sobre
que conhecimentos de determinada disciplina ou matéria devem ser
ensinados, em que momento do desenvolvimento da criança é
conveniente ensiná-los e de que forma é preferível ensinar esses
conteúdos (Font, 2007, p. 66).

Sabendo que as escolas se organizam, atualmente, sob mundos de diversidade (Peretti, 1986),
a forma de ensinar não pode continuar a assentar na forma escolar, que deixa de fora todos
aqueles que não se encaixam no perfil (ficcionado) do aluno médio.

Das estratégias de avaliação
Também no campo das estratégias de avaliação a uniformidade tem vindo a ser a palavra de
ordem. Aliam-se ao modelo organizacional e pedagógico acima descritos práticas que se
inserem tendencialmente num paradigma de avaliação como “geração da medida” (Guba &
Lincoln, 1994), eminentemente relacionadas com a ideia positivista da mensurabilidade e da
quantificação. Neste paradigma a ação de avaliar fica reduzida ao ato de comparar, tomando
como referência o grupo-turma, sendo “o teste de papel e lápis como instrumento de medição
uniforme de aplicação única e no mesmo tempo, a correção padronizada através de critérios
116

definidos a priori e de forma pretensamente exaustiva” (Alves & Cabral, 2015), os ingredientes
principais desta geração da avaliação.
A prevalência da modalidade de avaliação sumativa sobre todas as outras, com a sua função
essencialmente quantificadora e certificadora, corresponde, no entanto, a uma visão
altamente redutora das inúmeras potencialidades que a avaliação pode ter ao nível da
promoção de aprendizagens de qualidade para todos e para cada um. Torna-se, portanto,
desejável evoluir para paradigmas e práticas de avaliação mais integrativos, que acentuem,
parafraseando Fernandes (2005, p. 62-63), a ideia de poder partilhado, de diversidade de
fontes, instrumentos e estratégias, de integração entre avaliação-ensino-aprendizagem
(avaliar é aprender, avaliar é ensinar), da centralidade da avaliação formativa ao serviço da
regulação e da melhoria das aprendizagens, do impacto do feedback na operacionalização da
avaliação formativa, da construção social que considera os contextos, a negociação, o
envolvimento dos participantes, a conjugação de métodos qualitativos e quantitativos. Neste
paradigma ganha sentido o conceito de “avaliação responsiva” de Stake (1973), “uma
avaliação pluralista, flexível, interativa, holística, subjetiva e orientada para a tarefa e
preocupada em refletir o ponto de vista dos interessados” (Alves & Cabral, 2015). E assim,
torna-se possível fazer da avaliação uma prática mais “iluminativa” (Parlett & Hamilton, 1982),
mais centrada no esclarecimento, na compreensão, na descrição e na interpretação dos textos
e dos contextos que geram as situações de ensino e aprendizagem do que com a medição, a
norma, ou o juízo de valor.
Situamo-nos, portanto, ao nível de uma avaliação menos ao serviço de (micro e macro)
rankings e mais ao serviço das aprendizagens, ou seja, ao nível de práticas de avaliação
essencialmente formativas e formadoras.
De forma a clarificar o conceito de avaliação formativa, recorremos à definição de Black &
Wiliam (2009), que afirmam que a prática numa aula é formativa na medida em que evidencia
os resultados dos estudantes e é interpretada e usada pelos docentes, alunos e seus pares
para tomar decisões sobre os próximos passos do processo de ensino / aprendizagem e que
tenham possibilidades de ser melhores ou melhor fundamentadas.
Para explicitarem esta definição, os mesmos autores destacam as seguintes ideias:
i.

Qualquer elemento do sistema aula pode ser agente da avaliação formativa
(professores, alunos, pares… pais…);

ii.

O foco da definição está nas decisões que se tomam tendo em vista confirmar,
rever, aperfeiçoar as situações didáticas;
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iii.

A definição focaliza-se nos passos seguintes do processo de ensino /
aprendizagem, isto é, está ao serviço da melhoria contínua das práticas;

iv.

A definição assume o cariz probabilístico da ação educativa, ou seja, a
imprevisibilidade dos processos de ensino / aprendizagem faz com que seja
necessário recolher evidências que comprovem o acerto das deliberações que
façam aprender o mais possível cada um dos alunos;

v.

A avaliação não precisa necessariamente de alterar a planificação da ação
educativa, mas precisa de incorporar nessa ação a análise dos resultados de
aprendizagem que se vão obtendo.

Nesta conceção de avaliação “o feedback, nas suas mais variadas formas, frequências e
distribuições, é um processo indispensável para que a avaliação se integre plenamente no
processo de ensino-aprendizagem” (Fernandes, 2005, p.62). O feedback do professor deve ter
um efeito positivo no ensino e na aprendizagem, permitindo aos professores aconselhar os
alunos, monitorizar a sua aprendizagem, afinar estratégias e providenciar aos alunos
oportunidades para melhorarem o processo de aprendizagem.
Uma avaliação que se pretende ao serviço das aprendizagens não pode, portanto, ocorrer à
margem dos próprios processos de ensino e aprendizagem, nem sujeitar-se à pobreza de
práticas de avaliação eminentemente sumativas, que tantas vezes se transformam na
consagração das desigualdades e na promoção do “desânimo aprendido” (Abramson, Seligman
& Teasdale, 1978).

Da pedagogia da uniformidade à pedagogia da diferenciação
O modelo organizacional e pedagógico que tem servido de palco à ação educativa nas nossas
escolas tem impedido, através de uma orientação claramente seletiva do processo de
ensino/aprendizagem, o cumprimento da promessa de uma escola para todos, contida nos
ideais subjacentes à democratização do ensino nas suas dimensões de igualdade de
oportunidades de acesso, de sucesso, e de usufruto dos bens educativos. A manutenção deste
modo de organização pedagógica e a apropriação desta aparentemente inquestionável
gramática escolar tem posto em causa as sucessivas reformas educativas, condicionando a sua
aplicação em diferentes domínios:
As reformas encontraram nesta matriz e nas suas estruturas uma
notável força de atrito que reduziu o seu impacto, desviou a sua
trajectória, ou até, mesmo, bloqueou os seus efeitos (Barroso, 2001,
p. 65).
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A democratização do ensino foi essencial no combate às desigualdades sociais e continua a
constituir a esperança no acesso a uma vida melhor. No entanto, o modelo escolar que subjaz
a esta poderosa ferramenta no combate às desigualdades sociais precisa de ser repensado e
dar origem a novas lógicas de ação escolar, mais de acordo com os desafios que se colocam
atualmente às escolas. Acreditamos que o desafio consiste em rever a própria ideia de
aprendizagem, eixo central do trabalho escolar, transitando de
um modelo clássico de trabalho, baseado em rotinas não
questionadas e em horizontes pré-estabelecidos, para outro,
baseado numa organização criativa e participativa e, sobretudo,
numa nova experiência do tempo, mais aberta à flexibilidade e à
descontinuidade. Esta mudança na cultura do trabalho escolar
implica, também, a passagem de um modelo estático de objetivos
formativos, para um modelo dinâmico, centrado já não na
preparação para postos, mas para processos (Terrén, 2001, p. 20).

Sabemos, hoje, que as escolas são mundos de diversidade e que a escola democrática não
pode continuar a ser a ser igual para todos, porque todos são diferentes e heterogéneos e
precisam, pois, de respostas diferenciadas. Estamos, portanto, numa fase de transição
paradigmática do modelo de escolarização.
Para que haja não só igualdade de acesso, mas também igualdade de sucesso na escola, é
necessário garantir que a pedagogia da uniformidade (de tempos, de espaços, de métodos, de
práticas de avaliação) dê lugar a uma pedagogia da diferenciação. Para tal, apontam-se dez
ingredientes-chave, nomeadamente:
i.

Modos de trabalho pedagógico
Uma pedagogia da diferenciação passa pela diversificação de metodologias,
estratégias e interações na sala de aula. Porque os alunos aprendem de forma
diferente e não podemos continuar a usar o verbo ensinar como um verbo
intransitivo…

ii.

Papel do professor
O professor como orientador, mediador entre os alunos e o saber, facilitador das
aprendizagens, ativador de vontades. O professor que responsabiliza, mas apoia e
suporta. Que fomenta a autonomia dos seus alunos, mas que aponta caminhos.
Que incentiva. Que descobre talentos. Que abre possibilidades e desvenda
horizontes.
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iii.

Papel do aluno
Numa pedagogia diferenciada o aluno é o ator central das suas aprendizagens.
Envolve-se e compromete-se em torno objetivos claros e delineados
conjuntamente com o professor. Mas para que tal aconteça, é preciso que o aluno
veja sentido no trabalho escolar. E que com ele se gratifique e se enriqueça.

iv.

Recursos educativos
A diferenciação pedagógica implica o recurso às mais diversas opções de
apresentação e de exploração de conteúdos, tendo em conta os conhecimentos
prévios dos alunos, o seu estilo de aprendizagem e os seus interesses. A utilização
de diferentes recursos didáticos, dentro e fora da sala de aula, variados,
apelativos, significativos, alinhados com os talentos e as inteligências múltiplas, é
uma condição fundamental para processos de diferenciação bem-sucedidos.

v.

Gestão da sala de aula
Diferenciar os tempos, os espaços, o modo de agrupar os alunos e de com eles
trabalhar. Porque não há apenas um só tempo num “tempo escolar”. Porque há
tantos tempos quantos ritmos de aprendizagem existem. E porque é essencial
fazer com que “o tempo de aula” seja, efetivamente, tempo de aprendizagem para
todos.

vi.

Trabalho colaborativo entre pares na sala de aula
Fomentar interações pedagógicas entre os alunos. Promover oportunidades de
confronto de pontos de vista, de entreajuda, de produção e aprendizagem
coletivas. Porque o professor não é o único que pode promover aprendizagens na
sala de aula. Porque os alunos podem aprender muito com os seus pares.

vii.

Trabalho colaborativo entre docentes
A planificação de processos de diferenciação pedagógica é trabalhosa e pode ser
imensamente desgastante quando feita no tradicional isolamento profissional em
que vivem muitos professores. A instituição de dinâmicas de trabalho mais
colaborativas entre docentes, que originem a construção de centros de recursos
partilhados é, por isso, outro dos ingredientes chave de uma pedagogia
diferenciada.
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viii.

Avaliação
Falamos de uma avaliação formativa, contínua, diversificada, desencadeadora de
um “feedback” construtivo, com critérios claros e inteligíveis. Porque só assim as
práticas de avaliação poderão servir uma pedagogia diferenciada, sendo colocadas
ao serviço da melhoria das aprendizagens.

ix.

Currículo essencial e viável
Fazer uma leitura do currículo essencial (o que é indispensável aprender num ciclo,
num ano, numa área/disciplina). E organizar o ensino para garantir essas
aprendizagens, dotando-as de sentido prático e de aplicabilidade. Sabendo que o
conhecimento só é útil se estiver ao serviço das pessoas e da vida.

x.

Objetivos desafiantes e retorno efetivo
Criar diferentes oportunidades de aprendizagem e situá-las nas “Zonas de
Desenvolvimento Proximal” dos alunos, na distância entre o seu nível de
desenvolvimento real e o seu nível de desenvolvimento potencial. E investir num
feedback detalhado e esclarecedor, que permita fazer com que cada um chegue ao
máximo das suas potencialidades.

A combinação destes ingredientes, longe de se configurar como “receita infalível para o
sucesso”, poderá certamente fazer da escola um lugar mais justo, mais eficaz, mais humano.
Um lugar onde se cumpram, efetivamente, as promessas educativas.
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