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Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro 

 

Resumo 

Vivenciamos um cenário de profunda renovação e, infelizmente, a escola ainda vive muito distante na 

oferta e resposta às necessidades das crianças do século XXI e, consequentemente, às necessidades da 

sociedade contemporânea. Este estudo pretendeu estudar o potencial dos novos cenários educativos 

para o desenvolvimento de novas formas de pensamento e de aprendizagem, procedendo à definição 

dos indicadores para a mudança e inovação pedagógica nos ambientes emergentes. 

Propomo-nos recolher conceções e ideias sobre a escola do futuro, auscultando crianças e adultos, 

sustentadas por metodologias qualitativas. Utilizando a Abordagem Mosaico como metodologia, 

participaram 37 crianças, com idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos, de duas escolas do ensino 

básico concelho de Braga. Participaram também 37 adultos, entre eles professores, pais/encarregados 

de educação e peritos, através do método de entrevista. As narrativas provenientes destes participantes 

foram analisadas segundo um modelo de análise composto por quatro dimensões: social, pedagógica, 

arquitetónica e tecnológica. Destas quatro dimensões, destaca-se a dimensão social como fator crucial 

nos processos de mudança. O aluno deve ser entendido como protagonista no ato de aprender. A cultura 

profissional do docente deve renovar-se em processos de aprendizagem ao longo da vida. E a escola 

deve ser entendida como uma comunidade que acolhe as diferenças e responde adequadamente às 

necessidades individuais de cada um, permitindo que as crianças descubram o mundo de forma 

autónoma e responsável, superando as suas dificuldades e limitações. 

Os indicadores para a mudança apontam carências de renovação nas quatro dimensões, sugerindo a 

necessidade de existir: uma renovação no design e na organização dos espaços físicos; a atualização 

das práticas pedagógicas tendo em consideração as características individuais dos alunos, valorizando 

percursos personalizados e de construção pessoal; e a utilização eficaz das tecnologias como 

ferramentas de apoio aos processos de ensino e de aprendizagem, transformando a escola em ambientes 

de aprendizagem ricos e estimulantes. Estas dimensões remetem para uma mudança holística que 

acontece com a colaboração de todos e de cada um em particular. 

 

Palavras-chave: crianças, escola do futuro, inovação educativa.  



vi 

Open and networked education: learning the school of the future 

 

Abstract 

We are experiencing a scenario of profound renewal and, unfortunately, the school still lives a long way 

away in offering and responding to the needs of 21st century children and, consequently, to the needs of 

contemporary society. This study aimed to study the potential of new educational scenarios for the 

development of new ways of thinking and learning, proceeding to the definition of indicators for 

pedagogical change and innovation in emerging environments. 

We propose to collect concepts and ideas about the school of the future, listening to children and adults, 

supported by qualitative methodologies. Using the Mosaic Approach as a methodology, 37 children, aged 

between 8 and 13 years old, participated in two schools in the municipality of Braga. Also participate 37 

adults, including teachers, parents/guardians and experts, throught the interview method. The narratives 

from these stakeholders were analyzed according to an analysis model composed of four dimensions: 

social, pedagogical, architectural and technological. Of these four dimensions, the social dimension 

stands out as a crucial factor in the processes of change. The student must be understood as a 

protagonist in the act of learning. The professional culture of the teacher must be renewed in lifelong 

learning processes. And the school must be understood as a community that welcomes differences and 

adequately responds to the individual needs of each one, allowing children to discover the world in na 

autonomous and responsible way, overcoming their difficulties and limitations. 

The indicators for change point to a lack of renewal in the four dimensions, suggesting the need to exist: 

a renewal in the design and organization of physical spaces; updating pedagogical practices taking into 

account the individual characteristics of the students, valuing personalized and personal construction 

paths; and the effective use of technologies as tools to support teaching and learning processes, 

transforming the school into rich and stimulating learning environments. These dimensions suggest a 

holistic change that happens with the collaboration of each and every one in particular. 

 

Keywords: children, school of the future, educational innovation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, assistimos a mudanças no contexto educativo onde as tecnologias assumem um papel 

preponderante no desenvolvimento e na promoção de novos cenários na Educação, com tendências 

disruptivas. Infelizmente, esta não é uma realidade em todos os contextos educativos. As tecnologias 

estão presentes no suporte a metodologias de trabalho tradicionais e poucos são os que tiram partido 

das inúmeras potencialidades e possibilidades oferecidas pela inovação tecnológica. Esta é uma das 

maiores críticas à escola, descrevendo-a como obsoleta. Vivenciamos um cenário de profunda renovação 

e, infelizmente, a escola ainda vive muito distante na oferta e resposta às necessidades das crianças do 

século XXI e consequentemente, às necessidades da sociedade contemporânea. 

É comummente aceite que as tecnologias mudaram a nossa forma de pensar, atuar e comunicar e como 

tal, exige que repensemos seriamente sobre oportunidades e possibilidades de reinvenção da escola 

(Nóvoa, 2009). Repensar a escola deverá ser uma prioridade de todos, de modo a que consigamos 

alinhá-la com a sociedade contemporânea, que enfrenta desafios e necessidades diferentes daqueles 

que enfrentou a escola da sociedade de massas (Mosa, 2019). As necessidades atuais já não são de 

padronização da Educação, mas sim de diversificação da aprendizagem, adaptando percursos 

formativos, preparando para um mercado de trabalho que precisa de profissionais comunicativos, 

criativos e flexíveis (OECD, 2019; World Economic Forum, 2016). 

Caminhamos no sentido da mudança tecnológica, organizacional, espacial e pedagógica e acreditamos 

que, na sociedade digital, a relevância está na forma como transpomos o nosso conhecimento para o 

conhecimento em rede (Dias, 2013). 

O uso de tecnologias digitais por crianças e jovens tem sido crescente, bem como a sua aplicação na 

aprendizagem seja em contextos formais, não formais ou informais. Os computadores e a Internet têm 

produzido inúmeras alterações, a todos os níveis, e no cenário educativo vemo-las como responsáveis 

pela necessidade de reinvenção da escola ou, como sugere Silva (2002), uma estratégia de renovação. 

A presença de tecnologia em casa é progressiva (OECD, 2015), emergindo a necessidade de estudar, 

pensar e discutir sobre a sua inclusão, impacto e efeitos colaterais, pois toda a tecnologia que vem 
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resolver um determinado problema tende a causar outros. Na revisão da literatura encontram-se 

preocupações relacionadas, por exemplo, com direitos digitais das crianças e jovens (Livingstone, 

Mascheroni, Dreier, Chaudron, & Lagae, 2015), segurança na internet (Castro, 2015; Monteiro, 2014) 

ou implicações na saúde (Dâmaso, Garcia, Paulas, Silva, & Vaz, 2012). Na escola, esta presença também 

é crescente e são inúmeras as iniciativas e projetos de natureza tecnológica que respondem sob o 

estandarte da melhoria da qualidade da Educação. Em Portugal e no estrangeiro, observámos o 

movimento de inserção de computadores nas escolas, com a iniciativa de um computador por aluno 

(Lopes, 2010; Warschauer, Cotten, & Ames, 2012). Emergiram experiências e movimentos relacionados 

com a sala de aula do futuro, focando especial atenção na organização do espaço educativo, de que é 

exemplo o projeto Future Classroom Lab (Alves, Ferreira, Ribeiro, Machado, & Barbosa, 2015). 

Internacionalmente, existem várias iniciativas e escolas relevantes para esta discussão: School in the 

Cloud (Mitra, Kulkarni, & Stanfield, 2016), Plano Educativo Finlandês (Mattila & Silander, 2015), Khan 

Academy, ALT School ou Vittra Telefonplan School. Esta presença gera novas conexões entre a escola e 

a casa, como sugerem Livingstone e Sefton-Green (2016). 

A literatura sugere-nos leituras diversas sobre os efeitos da utilização das tecnologias na educação. 

Alguns resultados apontam melhorias no ensino e na aprendizagem após a sua utilização (Machado, 

Silva, & Almeida, 2007; Ribeiro, 2003), embora seja tecnologia específica para determinado fim. Por 

outro lado, a investigação de Falck, Mang e Woessmann (2015) refere diferentes relações consoante a 

área disciplinar, sugerindo a ideia de resultados positivos quando procuramos ideias e informações, mas 

negativos quando relacionados com competências e procedimentos. Ainda, o relatório da OECD (2015) 

refere consequências ao nível da relação aprendizagem e escola, aludindo que a utilização limitada de 

computadores na escola é melhor que a não utilização, mas o uso por tempos superiores está associado 

a resultados inferiores. 

Selwyn (2011) coloca relevantes questões sobre educação e tecnologias, ponderando sobre o efeito das 

tecnologias na aprendizagem. Dias (2012) sugere que a grande inovação não são os instrumentos, mas 

sim a rede de relações que são geradas nas práticas e interações entre os diversos agentes. Mattila e 

Silander (2015) propõem mudanças ao nível da liderança, da pedagogia, do reforço de capacidades, da 

tecnologia e da arquitetura. Nair (2016) e López (2018) refletem sobre a qualidade dos ambientes 

educativos e a organização do espaço pensado para responder às necessidades dos indivíduos, usando-

os criativamente e de modo holístico. 
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A importância da investigação no campo da escola do futuro é indiscutível. Hoje, vivenciamos outras 

necessidades, outras realidades, outros contextos e como defende Nóvoa (2016), temos de reinventar a 

escola com a mesma intensidade, evoluindo para o pensamento de uma educação que criamos para 

nós próprios (Downes, 2012), envolvidos na rede de relações (Dias, 2012). 

Este estudo apresenta uma visão panótica da problemática, sustentada por diferentes pontos de vista: 

social, pedagógico, arquitetónico e tecnológico. Pretende dar o seu contributo original para a discussão, 

no âmbito da comunidade científica, estudando sobre os ambientes educativos (do futuro), na tentativa 

de esboçar cenarizações para a mudança e aprendizagem em rede. 

O futuro é um assunto que nos inquieta a todos e a pandemia Covid-19 que atualmente vivenciamos veio 

abanar os diferentes sistemas, reforçando o alerta para a necessidade de mudança e consequente 

preparação para o futuro. A incerteza do que nos espera, do que poderemos ou não poderemos fazer, 

produzir, partilhar, comunicar, construir na e para a nossa vida. 

A ideia de que, no futuro, deixarão de existir algumas profissões que darão lugar a outras ainda 

desconhecidas, conduz-nos à Educação e à preparação das gerações mais jovens. Que futuro? O que 

esperar? Como prepará-los para algo que desconhecemos? São questões inquietantes para as quais 

procuramos resposta de modo a que nos possamos preparar, em certa medida, que possamos construir 

o futuro no presente. 

Num passado pouco distante, Ruben Alves escreve sobre a Escola da Ponte, uma escola portuguesa que 

visitou, em 2000, numa das suas viagens. Desta visita resultou o livro intitulado “A escola com que 

sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir”, onde podemos ler na sua sinopse: 

Escola da Ponte: um único espaço partilhado por todos, sem separação por turmas, sem 

campainhas anuncia[n]do o fim de uma disciplina e o início de outra. A lição social: todos 

partilhamos de um mesmo mundo. Pequenos e grandes são companheiros numa mesma aventura. 

Todos se ajudam. Não há competição. Há cooperação. Ao ritmo da vida: os saberes da vida não 

seguem programas. São as crianças que estabelecem os mecanismos para lidar com aqueles que 

se recusam a obedecer às regras. Pois o espaço da escola tem de ser como o espaço do jogo: para 

ser divertido e fazer sentido, tem de ter regras. A vida social depende de que cada um abra mão da 

sua vontade, naquilo em que ela se choca com a vontade coletiva. E assim vão as crianças 

aprendendo as regras da convivência democrática, sem que elas constem de um programa... (Alves, 

2001, p. 1). 
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Uma escola que, há mais de 40 anos, inovou através da reorganização do seu modelo educativo, 

transformando espaços e metodologias, mas, principalmente, alunos e professores. Uma escola que 

inovou apesar das reformas políticas (Canário, Matos, & Trindade, 2004). Teremos aprendido algo com 

esta experiência educativa ou poderemos, hoje, aprender como reinventar a escola através do percurso 

realizado neste contexto educativo? 

Vários autores defenderam as práticas inovadoras instauradas na Escola da Ponte, sendo descrita por 

Canário, Matos e Trindade, como: 

um bom exemplo para mostrar que as soluções para os problemas da educação não passam pela 

sua privatização, mas sim pela capacidade de tornar mais pública a escola pública, promovendo 

um serviço educativo justo e de sucesso para todos, fazendo da participação dos alunos, dos 

professores e dos pais um exercício permanente de cidadania. Em vez de dar a cada escola o seu 

público é preciso que cada escola se abra à diversidade dos seus públicos, o que só é possível se 

for intransigente no reconhecimento dos seus direitos e se for solidária com as suas necessidades, 

interesses e anseios (2004, p. 89). 

Os anseios pela mudança da escola pública duram já há longos anos. Todos nós já fomos alunos, já 

experienciámos as práticas de ensino e de aprendizagem, cada um recolhendo experiências singulares, 

em contextos particulares. Todos aprendemos. Todos ensinamos. Todos rimos e choramos. Todos nos 

relacionamos, fazendo amizades e construindo relações. Será esta escola sonhada por Rubem Alves e 

acolhida, atualmente, em São Tomé de Negrelos, o modelo da escola para o futuro? 

Ao longo dos anos, outras escolas foram-se reestruturando e reinventando, principalmente no 

estrangeiro. No entanto, estamos ainda muito aquém do que seria esperado para a escola atual. Os 

processos de mudança no interior das nossas escolas são extremamente lentos e não parecem resultar 

de demandas provenientes de políticas e reformas educativas, anunciadas como inovadoras. Apesar do 

discurso político se apresentar favorável à mudança e de se terem efetuado investimentos financeiros na 

renovação do parque escolar e na introdução de tecnologias em contexto educativo, o seu impacto nos 

ambientes educativos e nas práticas pedagógicas que conduzem à aprendizagem continua a mostrar-se 

pouco significativo. 

O presente estudo pretende centrar-se na temática da reinvenção da escola, privilegiando as conceções 

e perceções das crianças sobre os ambientes educativos em que estão inseridos, conciliando com as 

representações e os discursos produzidos pelos adultos, sendo esta uma estratégia para a compreensão 

e interpretação da complexidade desta problemática. A estruturação da tese nestes dois eixos distintos 
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foi fundamental para a reflexão sobre a temática da escola do futuro, dada a complexidade e a 

multiplicidade de fatores envolvidos. Realçamos as narrativas das crianças por entendermos necessário 

elevar as suas vozes nesta discussão, uma vez que as entendemos como elementos primordiais deste 

sistema. A compreensão dos seus pontos de vista e das suas necessidades cognitivas, emocionais e 

sociais é crucial à sua preparação para a vida presente e futura. A maior parte das vezes, pensamos a 

escola como a preparação para o futuro e esquecemo-nos do presente, descurando-o. E neste sentido, 

a escuta ativa das crianças é determinante para a construção de projetos coletivos, que envolvam toda 

a comunidade educativa em processos de aprendizagem e crescimento, de respeito mútuo e de 

construção de valores. 

Incluímos também a reflexão dos adultos, pois consideramos que não caminhamos sozinhos, 

compreendendo a importância de perceber todas as perspetivas, encontrando formas criativas de 

aprendizagem ao longo da vida e colaboração em rede. 

Neste âmbito, este estudo pretendeu refletir e discutir a construção de cenarizações sobre a escola e a 

educação do futuro e quando se fala de futuro, fala-se de futuro presente, pois é neste preciso momento 

histórico que se reinventam e testam novas cenarizações. 

Com base nas reflexões presentes, tivemos como objetivos: 

i) Estudar o potencial dos novos cenários educativos para o desenvolvimento de novas formas 

de pensamento e de aprendizagem; 

ii) Estimular e avaliar cenarizações para a educação do futuro; 

iii) Proceder à definição dos indicadores para a mudança e inovação pedagógica nos ambientes 

emergentes. 

De forma a explanar o percurso efetuado e a reflexão realizada sobre esta temática, estruturamos o 

trabalho em três capítulos principais. 

No primeiro capítulo, apresentamos uma reflexão sobre o desenvolvimento da escola, expondo visões 

futuristas do passado. Uma primeira aproximação sobre o pensamento da escola do futuro, identificando 

algumas das principais dimensões da problemática, levando-nos, posteriormente, à conceção de um 

modelo de análise composto por quatro dimensões. 

O segundo capítulo é dedicado às questões metodológicas e éticas do estudo, onde apresentamos os 

procedimentos seguidos e as justificações relativas às opções tomadas. Descrevemos os passos 

percorridos, os critérios tidos em consideração para garantir questões éticas e de confidencialidade e os 

procedimentos adotados na preparação e utilização dos instrumentos de recolha de dados. 
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No terceiro capítulo apresentamos uma análise detalhada dos resultados obtidos em cada um dos eixos: 

narrativas das crianças e narrativas dos adultos, tendo por base o modelo de análise referido no primeiro 

capítulo. 

Terminamos o texto com a avaliação de todo o processo investigativo, fazendo a interpretação e a 

discussão dos principais resultados e perspetivando-os como resposta(s), válida(s) cientificamente às 

questões de investigação formuladas inicialmente.  Finalmente, apresentamos as limitações do estudo e 

fazemos sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Pensar a escola e imaginar como se apresentará no futuro é uma tarefa que sempre nos inquietou e 

aliciou, uma vez que este é um lugar inerente à nossa infância, onde construímos relações, criamos 

memórias e crescemos intelectualmente. 

Este capítulo é dedicado à reflexão sobre visões de outros tempos, sobre a escola, na perspetiva de 

aprendermos o passado para compreendermos o futuro. É sobre este assunto que discorremos no 

primeiro ponto do capítulo. Posteriormente, refletimos sobre a importância da estrutura arquitetónica e 

da organização do espaço escolar, percorrendo alguns dos momentos históricos mais importantes e 

terminando com a descrição dos movimentos e pensamentos mais atuais sobre este assunto. No último 

ponto, enquadramos as teorias dominantes na estruturação de um modelo de análise composto por 

quatro dimensões, que consideramos elementares à leitura e à interpretação da escola do futuro. 

1.1 VISÕES DO PASSADO SOBRE A ESCOLA DO FUTURO 

Esquecer é livrar-se das formas de ser que se sedimentaram em nós, e que nos levam a crer que 
as coisas têm de ser da forma que são. Não. Não é preciso que as coisas continuem a ser como 
sempre foram (Alves, 2001, p. 39). 

Esta ideia de Rubem Alves é extremamente contemporânea e reflexiva para a questão que aqui queremos 

abordar e discutir. Neste texto não queremos esquecer, mas reavivar memórias que nos permitam refletir 

sobre o porquê de as realidades continuarem a ser da forma que sempre foram. Neste capítulo, faremos 

uma breve análise dos discursos decorridos ao longo dos tempos, explorando as visões do passado sobre 

a escola do futuro através da análise e da reflexão sobre a origem das ideias futuristas (retrofuturistas), 

contextualizadas no seu período histórico-social, reforçando o facto de que algumas destas ideias foram 

sendo estudadas e experimentadas, evoluindo até ao estado tecnológico atual, que conhecemos e 

vivenciamos. É um contributo para a compreensão sobre a influência do passado na atualidade 

contemporânea, caraterizada como cada vez mais digital e tecnológica. 

Seguindo uma lógica cronológica, remontamos a nossa pesquisa até ao ano de 1900, cento e vinte (120) 

anos atrás. A pesquisa foi suportada por uma revisão da literatura seguindo o critério “Visões do passado 

sobre a escola do futuro”, encontrando aqui vários autores de referência (Alves, 2001; Barthes, 1978, 

1988; Skinner, 1975). Não foi aplicado nenhum filtro geográfico, foi efetuada uma pesquisa na Internet 

recolhendo todos os dados que aqui nos eram fornecidos. Eventualmente, outras visões futuristas 
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existirão e que não foram encontradas nesta pesquisa, por razões diversas: pesquisa limitada à língua 

portuguesa e inglesa. A pesquisa decorreu entre abril e junho de 2018, utilizando o Google como motor 

de busca, sendo este um dos mais utilizados na busca de informações na World Wide Web. 

1.1.1. Futurismo e retro futurismo 

Falar de futurismo implica pensar em algo diferente, inovador, inexistente, um conceito que evoca o 

desenvolvimento da sociedade nos seus diversos territórios na tentativa criativa de resolver problemas, 

inspirado nas técnicas de vanguarda e do futuro. Este conceito emergiu na área das artes criativas, 

conhecendo a sua primeira expressão em 1909, no jornal francês Le Figaro, especificamente no artigo 

Manifesto Futurista escrito pelo poeta italiano Emilio Filippo Tommaso Marinetti. Apesar de este conceito 

ter as suas origens na arte, importa aqui chamá-lo à discussão pois é através desta forma de expressão 

que encontramos as visões futuristas sobre a escola e a educação, para além das visões sobre o 

desenvolvimento da sociedade. Considerado um dos primeiros movimentos da arte moderna teve 

manifestações principalmente na pintura, na arquitetura e na literatura (Martins, Imbroisi, & Lopes, n.d.). 

O final do século XIX e o início do século XX foi marcado pelo desenvolvimento tecnológico e industrial, 

pelo que os acontecimentos da época evocavam uma nova relação entre o homem e a máquina. Os 

resultados que emergiam da evolução tecnológica da época permitiam, aos mais sonhadores, criações 

imagéticas futuristas. A rejeição do passado e dos moralismos eram o mote para os artigos publicados 

na coluna do Manifesto Futurista, por vezes exaltando a guerra e a violência (Martins et al., n.d.). Embora 

este movimento tenha espírito anarquista, aproximando-se das ideias fascistas, que não é relevante a 

sua exploração para este contexto, Marinetti defendia a arte como o principal símbolo do futuro, pelo que 

esta deveria acompanhar a evolução dos tempos modernos, idolatrar as máquinas e antecipar-se no 

futuro (Chipp, 1968). 

O aparecimento do automóvel, que cada vez mais ocupava lugar nas cidades; a massificação dos meios 

de transporte como o comboio que permitia, aos mais aventureiros, chegar a qualquer lugar do mundo; 

o cinema que produzia espetáculos e permitia sonhar, foram elementos que permearam a sociedade do 

início do século XX, produzindo uma onda de otimismo para com o futuro. A tecnologia que permitia 

(prometia) melhorar a vida das pessoas. 

O futurismo pode ser entendido como a antecipação de factos e acontecimentos, uma forma de 

demonstrar a capacidade para visualizar acontecimentos futuros a partir do presente. Deste modo, o 

futurista é aquele que sabe ler o progresso inovador de uma sociedade em mudança. 
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O conceito foi evoluindo na sua forma de expressão, chegando-se ao neologismo ‘retro futurismo’ para 

designar um estilo artístico que se explica como a manifestação renovada de uma tendência do passado. 

É um olhar para o passado que permite criar novas tendências. 

Ambos os conceitos se ligam ao passado, no entanto, distinguem-se pelo seu posicionamento no tempo, 

isto é, o retro futurismo é nostálgico, cria novos elementos com base na visão passada sobre o futuro ao 

passo que o futurismo é vanguardista antecipando factos e progressos tecnológicos. 

Um dos autores retro futuristas mais mencionado no que se refere a este assunto é o ilustrador Arthur 

Radebaugh (1906-1974). Teve o auge da sua carreira nos anos 50/60 através das ilustrações publicadas 

no jornal Chicago Sunday Tribune, mostrando a sua previsão no que se referia à evolução da indústria 

dos transportes e dos serviços de comunicação (Figura 1). Reconhecemos facilmente, nas suas 

ilustrações, as tecnologias do presente que possibilitam a comunicação e o trabalho, literalmente, a 

qualquer hora e em qualquer lugar. 

 

Figura 1 – Vinheta de Arthur Radebaugh (1959), intitulada One World Job Market1,  publicada na coluna Closer Than We 
Think (1958-63), no jornal Chicago Sunday Tribune, 29 de novembro de 1959. Fonte: http://designculture.com.br/afinal-o-

que-e-retrofuturismo 

Radebaugh era um visionário. Nos anos 50 teve a capacidade para imaginar um modo mais eficiente de 

comunicação que servisse o mundo do trabalho na procura do melhor candidato para uma posição. 

Passados, aproximadamente, 45 anos foi possível comunicar face-a-face através de sistemas de 

videoconferência, movimentando globalmente, tal como ele previa, o mercado de trabalho. Nas suas 

                                                 
1 Tradução livre do texto existente na Figura 1: “Um mercado de trabalho mundial. Até há bem pouco tempo, o homem limitou a procura de emprego à 
sua cidade natal. Agora, às vezes, ele procura no país. Os mercados de trabalho de amanhã – e as oportunidades – serão mundiais. A televisão permitirá a 
um empregador em Buenos Aires entrevistar um candidato a emprego em Filadélfia. O nova-iorquino Felix Cuervo já foi pioneiro nesta direção entrevistando 
candidatos para cargos de Administração Civil em Aeronáutica num circuito fechado de 2 vias. Cuervo disse: “Apresentação, comportamento, conduta, 
capacidade podem ser medidas na televisão com precisão, tal como nas entrevistas pessoais. Na próxima semana: Parede no céu.” 

http://designculture.com.br/afinal-o-que-e-retrofuturismo
http://designculture.com.br/afinal-o-que-e-retrofuturismo
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ilustrações podemos encontrar inúmeras previsões sobre ferramentas que hoje temos disponíveis em 

nossas casas e que utilizamos como, por exemplo, televisões cada vez mais finas e com ecrãs gigantes 

ou projeções que permitam abranger toda uma parede ou mesmo robôs para auxiliar nas tarefas 

domésticas. 

Observamos nas suas previsões algumas ideias que nos levam à internet. Ele pode não ter pensado na 

internet tal como ela funciona atualmente, mas as suas ideias certamente se cruzam com o seu 

aparecimento. Possivelmente estes trabalhos serviram de inspiração a outras mentes criativas e 

poderemos até dizer que algumas coisas existem porque Arthur Radebaugh as colocou no papel. Na 

continuidade do seu trabalho, apresentou as suas ideias numa coluna intitulada Closer than we think!, 

que foi publicada de 1958 a 1962. 

O retro futurismo é caracterizado pela expressão de ideias que misturam um estilo antigo com ideias 

sobre o desenvolvimento da tecnologia com tendências futuristas. A estas criações artísticas aliam-se 

tecnologia modificada, tendo o intuito de transformar (melhorar) realidades e modos de vida. Nelas 

encontramos visões sobre colónias espaciais, carros voadores, robôs domésticos e robôs que ensinam. 

Os anos 70 podem ser caracterizados por uma época tecnológica onde o computador pessoal passou a 

fazer parte das nossas vidas (1971), quando foi possível o nascimento do primeiro bebé proveta (1978), 

o lançamento das primeiras sondas espaciais para explorar Marte (1971/1976), a primeira viagem do 

Homem à Lua (1969), o desenvolvimento do primeiro aparelho telefónico móvel (1973, protótipo da 

Motorola - EUA). 

A televisão a cores foi introduzida nos EUA na década de 50, apenas se massificando nos anos 60 devido 

aos preços elevados. Em Portugal, as primeiras emissões a cores começaram em 1975, 

esporadicamente. Apenas a partir de 1980 é que as emissões a cores começaram a ser regulares, tendo 

o seu início com o Festival RTP da Canção. Este período ficou caracterizado pela rápida mudança 

tecnológica a vários níveis, pelo que influenciou o pensamento de visionários, estudiosos, inconformados 

e aventureiros. 

O futuro é uma ideologia derivada da crença e da imaginação. 

1.1.2. Visões passadas de um futuro educativo tecnológico 

Para a elaboração desta reflexão viajámos até ao final do século XIX, especificamente até 1863, ano da 

publicação da obra literária Cinco Semanas em Balão, a primeira do escritor francês Júlio Verne. As suas 

obras – Cinco Semanas em Balão (1863); Viagem ao Centro da Terra (1864); Vinte Mil Léguas 
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Submarinas (1870); A Volta ao Mundo em Oitenta Dias (1872) - presenteiam-nos com visões futuristas 

tendo em conta a época em que viveu. Júlio Verne levou-nos a imaginar: máquinas voadoras à 

semelhança do atual helicóptero e do avião; a exploração do oceano através do submarino e 

equipamentos de mergulho; a possibilidade de comunicarmos através da televisão; países distantes 

mostrando ser possível alargar o nosso conhecimento viajando em transportes diversos como o balão ou 

o comboio, conhecendo outras culturas; a conquista do espaço, viajando até à lua. Nestas histórias 

encontramos algumas invenções que só surgiram no século XIX, após aperfeiçoadas com base no 

desenvolvimento da tecnologia da época. 

Júlio Verne, considerado o pai da ficção científica, é autor de referência no que se refere a este género 

literário e diríamos, também, ao conjunto de visionários do século XIX e XX. Acompanhando o imaginário 

de Júlio Verne temos também Herbert George Wells com as suas obras: A Máquina do Tempo (1895); O 

Homem Invisível (1897); A Guerra dos Mundos (1898) e, mais tarde, a distopia de George Orwell: 1984 

(1949). 

Ao longo da história encontramos diversos elementos expressivos de tendência futurista, especialmente 

no âmbito das artes. Encontramos também estes elementos na literatura, como pudemos verificar nas 

referências acima, na pintura, na música e no cinema, sobre os quais nos debruçaremos nas páginas 

seguintes deste texto, percorrendo cronologicamente um conjunto de ideias e factos a partir de 1900. 

A passagem do século foi um momento marcante na história da sociedade mundial. Vivendo no frenesim 

do emergir da tecnologia, nesse ano era esperada, com grande ansiedade, a Exposição Universal que 

decorreu durante sete meses em Paris, onde foi possível acompanhar as grandes inovações da 

eletricidade e do ferro. Querendo apresentar o balanço de um século de evolução na ciência e na 

indústria, Paris quis reafirmar-se perante o mundo apresentando várias novidades tecnológicas que iriam 

modificar as nossas vidas. Uma das novidades mais entusiasmantes foi o tapete rolante, que todos 

queriam experimentar. 

Num ano de mudança de século, os futurismos eram inevitáveis. Imaginar como seria o mundo 100 

anos depois era uma tarefa sedutora e desafiante para os talentosos e engenhosos da época. Esta 

exposição foi presenteada por um conjunto de ilustrações a que intitularam En L’An 2000, onde os 

artistas franceses puderam representar como seria o mundo 100 anos depois. Como evoluiria a 

tecnologia e como viveria a sociedade em 2000? Estes produtos da imaginação de ilustradores como 

Albert Robida, mas principalmente Jean-Marc Côté e Villemard, que ficaram mais conhecidos, foram 

tentativas de projeção da evolução da tecnologia. Nesta experiência da menta criativa, surgem novamente 
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as ideias de carros voadores, máquinas que fazem tarefas rotineiras e domésticas ou serviços explorados 

através do espaço aéreo. Diríamos, talvez, que seguissem a inspiração dos trabalhos de Júlio Verne. 

Estas ilustrações são, atualmente, de domínio público e podem ser visionadas em The Public Domain 

Review. Embora todas sejam extremamente curiosas e interessantes para a reflexão sobre a 

transformação da sociedade, interessa-nos, para esta discussão, o postal ilustrado que representa as 

ideias do artista Villemard sobre a educação no ano 2000 (Figura 2). Que ideias e considerações nos 

são permitidas retirar desta figura? 

 

Figura 2 - A escola do ano 2000 imaginada por Villemard, em 1910. Paris, BnF, Gravuras e fotografias, IB MAT-2 (A) – 
PET FOL, Bibliothèque nationale de France. Fonte: http://classes.bnf.fr/laicite/grand/lai_047.htm 

Esta ilustração versa sobre a sala de aula do futuro, imaginada na mudança do século XIX para o século 

XX, uma antevisão do ensino e da aprendizagem concretizada através de máquinas. Com algum humor 

e sarcasmo, dependendo do ponto de vista e interpretação do trabalho do artista, é pertinente para a 

reflexão de hoje. O professor que coloca os livros numa máquina capaz de os processar e introduzir 

diretamente na cabeça dos alunos. Esta ideia projeta-nos para a perspetiva do ensino como 

memorização, algo que tem sido criticado ao longo dos tempos (Claparède, 1930; Decroly, 1988; Freinet, 

1976; Freire, 1996; Illich, 1979; Pazos, 1987; Robinson & Aronica, 2019). Por outro lado, é uma ideia 

poderosa, facilmente podermos aprender qualquer conteúdo bastando inseri-lo no cérebro com a ajuda 

de uma máquina, tal e qual como se de um computador se tratasse. Poderemos nós supor que na 

https://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-year-2000-1899-1910/
https://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-year-2000-1899-1910/
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imaginação de Villemard já existia a ideia do computador como máquina que nos iria auxiliar em 

determinadas tarefas? 

A ideia de que facilmente poderíamos aprender qualquer conteúdo, sem dificuldade, é tentadora, pois já 

em 1900 pensaram o quão bom seria podermos, por exemplo, inserir um dicionário de línguas numa 

máquina e nuns breves minutos saberíamos falar mandarim ou russo! O que está aqui presente é a 

analogia entre o cérebro e a máquina. Uma ideia que tem sido apresentada ao longo dos tempos. 

Encontramos esta visão, quase 100 anos depois, na estreia do filme cinematográfico The Matrix (1999), 

com tecnologia ainda mais avançada, sugerindo-nos a ideia de que no futuro a aprendizagem se poderá 

realizar através de programas informáticos. A implantação de um sistema eletrónico inserido na nuca 

permite a ligação entre dois mundos e o carregamento de vários programas de aprendizagem 

diretamente para o cérebro, tal como aconteceu com Trinity que em 15 segundos aprendeu a pilotar um 

helicóptero ou Neo que aprendeu rapidamente a lutar Jiu-jistu e Kung-fu. 

Na comunidade científica encontramos, atualmente, cientistas interessados na produção de sistemas de 

estimulação cerebral (Bhattacharyya, Coffman, Choe, & Phillips, 2017; Choe, Coffman, Bergstedt, 

Ziegler, & Phillips, 2016), que trabalham na expectativa de no futuro ser possível a existência de alguma 

tecnologia que nos permita obter uma determinada aprendizagem de modo instantâneo ou quase 

instantâneo. Estes investigadores do HRL Laboratories (Choe et al., 2016), nos Estados Unidos da 

América, nas suas experiências descobriram que através de uma corrente de impulsos direta é possível 

transferir experiências, neste caso, de pilotos experientes para pilotos aprendizes, sendo a aprendizagem 

destes últimos realizada de forma mais rápida. Embora as tecnologias de neuro-estimulação estejam 

ainda numa fase inicial, estas ideias estão a ser trabalhadas e exploradas, existindo a possibilidade de 

aumentar a capacidade existente no cérebro humano para aprender novas competências (HRL 

Laboratories, 2016). 

Recuando novamente no tempo, retomamos o ano de 1920, ano da criação da primeira máquina de 

ensinar apresentada pelo psicólogo Sidney Leavitt Pressey (Figura 3). A ideia de uma máquina que ajuda 

à aprendizagem terá servido de inspiração a este investigador e mais tarde, em 1950, ao conhecido 

Burrhus Frederic Skinner que apresentou uma nova versão (Figura 3). 

http://www.hrl.com/
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Figura 3 - As primeiras máquinas de ensinar. Da esquerda para a direita, Pressey (1920) e a sua máquina de ensinar; 
Skinner (1950) e a sua máquina de ensinar; crianças experimentando a máquina de ensinar de Skinner em contexto 

escolar. Fonte: http://hackeducation.com; http://pgl.gal; https://www.psicoedu.com.br 

O desenvolvimento da tecnologia sempre teve como objetivo resolver problemas, melhorar a vida das 

pessoas e ultrapassar dificuldades. As máquinas de ensinar de Pressey (1933) e Skinner (1975) 

estiveram presentes no início de uma nova era, a era computacional. O computador quando foi inventado 

tinha como propósito servir objetivos militares, embora só tivesse ficado funcional após o fim da II Guerra 

Mundial. Serviu de inspiração a outros investigadores que começaram a imaginar novas possibilidades 

de uso. Com o aparecimento da Internet vulgarizou-se a sua utilização, chegando aos dias de hoje como 

uma ferramenta indispensável em todos os setores. Neste contexto, também a máquina de ensinar de 

Skinner (1975) foi evoluindo, atualmente produzindo-se mecanismos mais atrativos, funcionais e 

intuitivos, mas com a mesma função e ideias deste autor: encorajar a participação ativa do aluno, ajudar 

no processo de aprendizagem através do feedback imediato, supervisionando passo a passo, 

compensando a ausência do professor que assume um papel diferente. 

Nas ilustrações futuristas de 1900, da coleção En L’An 2000, encontramos também a sugestão para a 

criação de algum sistema que nos permitisse comunicar de forma síncrona visualmente, ou seja, embora 

de forma abstrata e criativa estes artistas imaginaram que algum dia pudesse existir a Internet. 

Provavelmente, não a imaginaram com este nome e com as suas características atuais, mas deixaram 

implícitos pensamentos para que outros, numa época mais avançada, pudessem explorar e apresentar 

novas criações. 

O período decorrido entre 1958 e 1963 deu lugar a novas antecipações futuristas, sendo descrito como 

a Era de Ouro do Futurismo Americano (em inglês, Golden Age of American Futurism). No decorrer destes 

anos, encontramos os trabalhos do ilustrador Arthur Radebaugh que especulavam sobre os mais diversos 

progressos: desenhou automóveis que pudessem voar ou navegar na água; imaginou máquinas de 

guerra; fantasiou sobre momentos futuros que teríamos com missões a Marte e à Lua; idealizou 

máquinas individuais que nos pudessem transportar para todo o lado; ilustrou robôs para ajudar nas 

http://hackeducation.com/
http://pgl.gal/
https://www.psicoedu.com.br/
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tarefas domésticas e empresariais; entre muitas outras ideias interessantes que poderão ser exploradas 

através do trabalho de pesquisa de Novak (n.d.). Muitas destas ideias foram concretizadas ao longo dos 

anos, embora com traços diferentes dos imaginados nas ilustrações. Outras ainda não concretizadas, 

consequência do desenvolvimento tecnológico e cultural, aguardam desenvolvimentos e são ainda hoje 

estudadas soluções. 

Para esta reflexão iremos novamente debruçarmo-nos sobre as visões futuristas relacionadas com a 

educação e a escola. Em 1958, Radebaugh publicou a sua primeira ilustração dedicada à temática das 

“escolas de amanhã” (Figura 4). 

 

Figura 4 – Vinheta de Arthur Radebaugh (1958), intitulada Push-Button Education2, publicada na coluna Closer Than We 
Think (1958-63), no jornal Chicago Sunday Tribune, sobre automatização do ensino. Fonte: https://gizmodo.com/42-

visions-for-tomorrow-from-the-golden-age-of-futurism-1683553063 

Neste trabalho podemos observar uma escola onde o professor não está presencialmente na sala de 

aula, todos os alunos estão de frente para um sistema computorizado, a estudar um assunto matemático. 

Num período marcado pelo Baby Boom, a ideia de que as escolas ficariam mais cheias era previsível. 

Radebaugh foi mais além na visão do ensino personalizado, algo que ainda nos dias de hoje não 

conseguimos resolver completamente. O computador e as suas aplicações, atualmente, permitem ao 

aluno aprender de forma diferente de há anos atrás, por exemplo, responder a questões e obter feedback 

                                                 
2 Tradução livre do texto existente na Figura 4 – “Educação de botão. As escolas de amanhã estarão mais cheias; e, consequentemente, os professores 
serão menos. Foram propostos pelo Dr. Simon Ramo, membro do corpo docente de ciências, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, planos para uma 
escola de botão. O ensino será feito através de filmes sonoros e máquinas de tabulações mecânicas. Os alunos irão gravar a presença e responderão a 
perguntas pressionando botões. Serão criadas máquinas especiais direcionadas a cada aluno para que ele possa avançar tão rápido quanto as suas 
competências o permitirem. Serão mantidos na máquina registos de progresso que serão revistos periodicamente por professores qualificados e a ajuda 
pessoal estará disponível sempre que for necessário.” 
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imediato é algo que não era possível nos contextos escolares de 1950/60. Numa breve pesquisa pelo 

motor de busca Google facilmente encontramos fotografias de contextos educativos semelhantes à 

ilustração criada por Radebaugh. 

Passados dois anos, Radebaugh volta a presentear-nos com outra ilustração futurista sobre a educação, 

desta vez com a ideia do ensino doméstico (Figura 5). 

 

Figura 5 – Vinheta de Arthur Radebaugh (1960), intitulada Computerized Desk for the Home3, publicada na coluna Closer 
Than We Think (1958-63), no jornal Chicago Sunday Tribune. Fonte: https://gizmodo.com/42-visions-for-tomorrow-from-the-

golden-age-of-futurism-1683553063 

Nesta ilustração (Figura 5) o autor faz um prenúncio sobre o fim da escola, pois imagina que a educação 

se fará através de casa com o apoio da tecnologia. Ora, passados 58 anos, as escolas ainda existem 

como estruturas sólidas, com papel relevante na educação das nossas crianças, enquanto instituições 

públicas e privadas. No entanto, há atualmente quem continue a conjeturar sobre o fim da escola tal e 

qual como a conhecemos hoje, ano 2020, enquanto instituição para onde todas as crianças se deslocam 

para aprender (Mitra, 2020) percorrendo, pelo menos, 12 anos da sua vida. O ensino doméstico é uma 

possibilidade e uma realidade para algumas crianças. Os números divulgados pelo Ministério da 

Educação indicam que têm sido crescentes, pelo que seria interessante perceber esta realidade, embora 

este trabalho não se destine a esta temática. 

                                                 
3 Tradução livre do texto presente na Figura 5 – Cada casa uma sala de aula. A automação nas salas de aula pode prenunciar o fim das escolas. As aulas 
serão televisionadas para os alunos “indo para a escola” em casa, onde o seu trabalho será realizado e transmitido para um centro de controlo para correção 
e classificação. O Dr. Donald E. P. Smith da Universidade de Michigan acredita que as máquinas de ensinar irão aparecer em todas as salas de aula em 
pouco tempo. Um projeto típico de perguntas num papel, então, depois de uma resposta ser escrita num segundo papel, a solução correta aparece num 
terceiro. Tais máquinas são agora destinadas às salas de aula, mas a aplicação de princípios semelhantes à TV educacional fará com que as escolas pareçam 
uma coisa do passado.” 
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O que de interessante encontramos nesta ilustração é a capacidade imaginativa do autor, em 1960, para 

idealizar uma máquina computorizada que permitia, simultaneamente, a visualização de imagem, a 

possibilidade de tirar notas num caderno eletrónico e, ainda, a oportunidade para testar o conhecimento 

adquirido respondendo a questões, carregando em botões. E, efetivamente, esta é uma antevisão 

concretizada nos dias de hoje através dos computadores e diríamos até com mais complexidade. 

A evolução da tecnologia tem vindo a proporcionar um conjunto de alterações nos contextos educativos 

e certamente que o continuará a fazer no futuro. São inúmeras as possibilidades que se apresentam 

para a escola do futuro ou como Radebaugh refere: para a “escola de amanhã”. 

Na observação das Figuras 4 e 5, encontramos semelhanças entre as máquinas computorizadas 

desenhadas, embora a última tenha sido atualizada com um caderno digital e um ecrã, pensada 

especificamente para funcionar em casa. Embora estas ideias possam parecer novidade para o ano de 

1960, isto não é completamente verdade, pois a ideia de ensino a distância já tinha iniciado a sua história 

nos EUA desde 1840/60, com a rádio, depois o ensino por correspondência, posteriormente através da 

telescola. Em Portugal, um pouco mais tarde, destacando-se as primeiras atividades de ensino por 

correspondência em 1928 e as emissões televisivas entre 1965 e 1987. Atualmente, a aprendizagem é 

ubíqua (Santaella, 2010, 2013, 2014) sendo múltiplas as possibilidades: cursos de ensino a distância 

na modalidade de e-learning ou b-learning; acompanhamento de um determinado assunto ou tema 

através do movimento Massive Online Open Course (MOOC) ou até mesmo aprender o que desejarmos 

através da nuvem – School in the Could (Mitra, 2020). 

A história conta-nos que sempre que surge uma nova tecnologia ela é explorada incansavelmente durante 

um longo período de tempo, transportando consigo a falsa ideia de que esta tecnologia, sim, mudará a 

forma como iremos aprender no futuro. Na história, encontramos vários exemplos: o áudio livro, na 

década de 1920, que impulsionou previsões do futuro da educação através da tecnologia radiofónica e 

a possibilidade de aprendermos confortavelmente em nossa casa; a telescola, na década de 1930, 

levando a possibilidade de aprender através da televisão, assistindo a aulas gravadas; o computador, a 

internet e, mais atual, o potencial dos Massive Online Open Course (MOOC) são tecnologias com 

inúmeras potencialidades que vão surgindo e que prometem mudar a educação. 

No artigo de Novak (2014), intitulado 15 Technologies that were supposed to change education forever 

são expostas quinze visões futuristas expressas sob a forma de ilustração que nos brindam com 

pensamentos e ideias sobre a educação do futuro. Em cada uma delas existe uma tecnologia que irá 

mudar a forma como aprendemos: em 1900 imaginavam máquinas que transformavam os livros em 
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áudio e transmitiam o conhecimento diretamente para a cabeça dos alunos; em 1912 a escola do futuro 

estaria ao alcance de todas as crianças, graças à revolução dos transportes que permitiriam anular os 

problemas de distância; em 1920 imaginavam a possibilidade de visualizarem a história através de 

imagens, época em que surgiu a projeção de imagens em ecrã; uns anos mais tarde, 1924, a tecnologia 

desejada era o áudio livro e a possibilidade de ouvir os livros transmitidos via rádio; em 1930 a televisão 

era o instrumento mágico; durante os anos 30 e 40, os discos apareceram como a solução, 

principalmente para os cegos sendo usados, nos EUA, quase exclusivamente para a educação e não 

como meio de difusão da música. Em 1958, a ideia de termos máquinas computorizadas para ensinar 

e pudermos clicar em botões para obter respostas era tentadora. Durante os anos 50 e 60, a série de 

animação The Jetsons teletransportava-nos no tempo imaginando professores robôs e carros voadores. 

Nos anos 60, as máquinas de ensinar e os computadores começaram a ser vistos como poderosas 

máquinas de instrução e em 1964 surge o conceito de auto-tutor. Nos anos 70, as máquinas começaram 

a ser mais inteligentes sendo possível digitar perguntas sobre as quais obtinham resposta de uma 

máquina que parecia ser mágica. Em 1980, começaram a aparecer os primeiros robôs físicos que eram 

publicitados como excelentes ajudantes na aprendizagem dos nossos filhos. Em 1981, os computadores 

continuavam a fazer parte do imaginário futurístico para a educação, mostrando-se um ótimo instrumento 

para trabalho e estudo em casa (Figura 6). Um ano mais tarde, a revolução dos transportes permitia 

sonhar com a possibilidade de a escola estar em movimento (floating school), ou seja, podermos 

aprender geografia indo diretamente aos locais, por exemplo: ainda nos anos 80 a ideia de, em casa, 

podermos acompanhar os conteúdos escolares através do videofone era um cenário extremamente 

futurista. 
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Figura 6 – Ilustração presente no livro World of tomorrow: Work and Play, de Neil Ardley (1981, pp. 18-19). 

Ao longo dos anos, as visões futuristas foram acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos e a 

tecnologia mais recente em cada momento era, naturalmente, encarada como a solução para resolver 

os problemas da educação. 

No campo da música, encontrámos referências de crítica ao sistema educacional. Quem não conhece a 

letra dos Pink Floyd que foi um dos maiores êxitos da banda: Another brick in the wall (Figura 7). Esta 

foi uma das músicas do álbum The Wall, lançado em 1979, que entoou nos nossos ouvidos com a frase 

“We don’t need no education” ou mesmo “Teachers leave them kids alone”. 

Another brick in the wall - Part 1 
 
Daddy’s flown across the ocean 
Leaving just a memory 
Snapshot in the family album 
Daddy what else did you leave for me? 
Daddy, what’d’ja leave behind for me?!? 
All in all it was just a brick in the wall 
All in all it was all just bricks in the wall. 
 
“You! Yes, you! Stand still laddy!” 
 
Another brick in the wall - Part 2 
We don’t need no education 
We don’t need no thought control 
No dark sarcasm in the classroom 
Teachers leave them kids alone 

https://www.youtube.com/watch?v=HrxX9TBj2zY
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Hey! Teachers! Leave them kids alone! 
All in all it’s just another brick in the wall 
All in all you’re just another brick in the wall. 
 
We don’t need no education 
We don’t need no thought control 
No dark sarcasm in the classroom 
Teachers leave them kids alone 
Hey! Teachers! Leave them kids alone! 
All in all it’s just another brick in the wall 
All in all you’re just another brick in the wall 
 
“Wrong, do it again!” 
“If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding. 
How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?” 
“You! Yes, you behind the bikesheds, stand still laddy!” 
 
Another brick in the wall - Part 3 
I don’t need no arms around me 
And I don’t need no drugs to calm me. 
I have seen the writing on the wall. 
Don’t think I need anything at all. 
 
No! Don’t think I’ll need anything at all. 
All in all it was all just bricks in the wall. 

All in all you were all just bricks in the wall. 

Figura 7 – Letra da música Another Brick in the Wall, da banda Pink Floyd (1979). 

Esta música transporta-nos para os anos 70 e entende-se como uma contestação ao sistema educativo 

inglês, uma vez que o compositor e vocalista da banda, Roger Waters, é de nacionalidade britânica. Este 

grito de revolta contra o modelo educativo existente na época, considerado repressivo e de certa forma, 

violento, conduz-nos à reflexão sobre o estado atual da educação. Esta leitura chega a ser perturbadora 

quando a interpretamos da forma como Nascimento (2009) fez no seu trabalho de investigação: 

Este modelo fascista negligencia os valores éticos e sua ideologia truculenta, seja de maneira torpe, 

com violência escancarada ou de maneira sutil é abrigada pela ação política institucional 

educacional. Talvez uma referência ao modelo educacional britânico que, na época, usasse de 

extremo rigor no trato com os alunos. 

É a velha forma tradicional do poder: um, dois, três; vou ver! Não pensar, apenas cumprir ordens! 

Nunca esquecer o adágio popular: manda quem pode, obedece aquele que for sábio! Um 

mecanismo castrador da identidade individual para quem entregamos nossas crianças para serem 

subjugadas e obrigadas a perderem o seu próprio EU e passar a pensar e agir em consonância à 

sociedade idealizada e/ou representada pelo professor (p. 1). 
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Analisando a letra da música, ela é no seu todo um apelo e um desabafo. Sendo a escola um espaço de 

relações, torna-se essencial a reflexão sobre a educação na e para a cidadania. 

Como referido anteriormente, na Era de Ouro do Futurismo Americano4 a evolução tecnológica permitiu 

dar asas à imaginação e pensar no que seríamos capazes de fazer no futuro. O ano de 1958 foi deveras 

importante para o desenvolvimento da criatividade futurista de artistas das mais variadas áreas. Este ano 

em questão marca a data com a fundação da NASA, National Aeronautics and Space Administration5, e 

o período enquadrado entre 1950 e 1960 é marcado pelo acontecimento mundial do Baby Boom. A 

exploração do espaço era um sonho de há largos anos que viu a sua concretização no decorrer do tempo, 

graças à evolução da tecnologia. A realização deste sonho permitiu pensar em tudo que seria possível 

alcançar: quantos problemas seriam possíveis de resolver, que outras tecnologias poderiam ser criadas 

e construídas para melhorar a vida das pessoas. 

Esta onda de criatividade foi expressa através dos vários tipos de arte. Debruçar-nos-emos sobre a sétima 

arte, o cinema e sobre as histórias aos quadradinhos ou ilustrações por considerarmos os tipos de arte 

que mais se debruçaram sobre a conceção do futuro da escola e da educação. 

Em 1963, foi criada, fruto da criatividade e reflexão de William Hanna e Joseph Barbera, uma série 

animada que veio inundar os lares americanos de sonhos e perspetivas futuristas de como a vida das 

pessoas poderia melhorar nos próximos anos – os The Jetsons, uma família nuclear composta por quatro 

pessoas e um cão que viviam no futuro, mais precisamente em 2062, um ano com um avanço 

tecnológico muito significativo. 

A série televisiva com vinte e quatro episódios, preenchidos com momentos de ironia e humor, 

apresentava ao mundo, um conjunto de desejos que todos gostariam de ter: jetpacks6, carros voadores, 

robôs que realizam as tarefas domésticas, passadeiras rolantes que nos permitem chegar mais rápido e 

sem esforço a qualquer local. Ao longo dos vinte e quatro episódios vemos um conjunto de invenções 

que projetavam a possibilidade de ter mais tempo livre, de concretizar desejos através de um clique num 

botão, criando nos espectadores expectativas reais para o seu futuro. 

A vivência na Era Espacial fez com que os americanos sonhassem sobre o quão tecnológico poderia ser 

o futuro e o quanto isso poderia modificar os seus modos de vida. O que fizeram os criadores desta série 

animada foi mostrar à sociedade o quanto esta poderia ser alterada ou como refere Novak (2012), 

                                                 
4 Em inglês, Golden Age of American Futurism. 
5 Em português, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. 
6 Em português, propulsor a jato. 
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Os criadores de The Jetsons não foram os primeiros a sonhar com estas invenções futurísticas. 

Praticamente nada do que foi apresentado no programa era uma ideia nova para 1962, mas o que 

os The Jetsons fizeram com sucesso foi condensar e empacotar essas invenções em sessões de 

entretenimento, de 25 minutos, para serem consumidas por crianças impressionáveis e famintas 

por media7. 

No que se refere à temática do futurismo para o século XX, a série The Jetsons foi considerada uma das 

peças mais importantes para esta reflexão (Novak, 2012). Os elementos tecnológicos que preenchiam 

os vinte e quatro episódios eram inspirados nas mais recentes investigações que se realizavam nos anos 

50 e 60. Os seus criadores, William Hanna e Joseph Barbera, acompanhavam atentamente os 

progressos que se faziam na comunidade científica americana e davam asas à imaginação perspetivando 

a sua utilização no quotidiano desta família. Por exemplo, os fantásticos jetpacks que permitiam à família 

Jetson viajar com facilidade eram já alvo de experimentação durante os anos 50 e 60 (Weston, 2017) 

(Figura 8), no entanto não chegaram ao mercado devido aos preços elevados. 

 

Figura 8 – Demonstração pública do primeiro voo num jetpack, em junho de 1961 (Weston, 2017). 

Hanna e Barbera retrataram esta tecnologia de forma divertida, mostrando ao público que assistia a esta 

série, as vantagens de nos podermos mover desta forma, alimentando o imaginário com as possibilidades 

do futuro (Figura 9), sendo que a democratização de carros voadores continua a ser o desejo de muitos. 

   

Figura 9 – Os meios de transporte da família Jetson. George vestia um fato voador, Jane voava numa trotinete e Elroy 
usava o seu jetpack, 1963. Fonte: Warner Bros, Distribution Hanna Barbera Productions. 

                                                 
7 “the creators of “The Jetsons” weren’t the first to dream up these futuristic inventions. Virtually nothing presented in the show was a new idea in 1962, but 
what “The Jetsons” did do successfully was condense and package those inventions into entertaining 25-minute blocks for impressionable, media-hungry 
kids to consume”. 
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Para além de ir à Lua, este sempre foi um sonho que o Homem perseguiu: poder voar. A comunidade 

científica continua a investir na concretização deste sonho e existem várias empresas, a título de exemplo: 

a Jetpack Aviation, a Jetpack International, a Martin Jetpack e a Barefoot Aqua Sports, que estudam a 

possibilidade de introduzir esta tecnologia no mercado, tornando-o num meio de transporte ao alcance 

de todos. Hoje, vemos estes equipamentos como oferta em serviços de recreação. 

Observando com atenção a ilustração de Jane numa das suas saídas, rapidamente nos lembramos dos 

recentes equipamentos que vemos circular nas nossas cidades (Figura 9). Esta associação é inevitável, 

embora Jane voe no seu meio de transporte, os segways são veículos terrestres. Uma invenção de Dean 

Kamen que após largos anos de investigação colocou no mercado, em 2002, este inovador meio de 

transporte que tem evoluído na sua tecnologia e design e continua a apresentar ao mercado novas 

soluções tendo, em 2006, lançado uma nova geração de segways. Quem sabe num futuro próximo estes 

também possam voar! 

Nesta série animada são inúmeros os elementos que encontramos podendo fazer uma analogia entre o 

imaginado em 1963 e o existente em 2020: desde vídeo chamadas a hologramas, passando por 

impressoras 3D, sapatos inteligentes, drones, smartwatches, ou até carros voadores. A investigação não 

para, tal como não para a imaginação e desejo do ser humano em conseguir, por vezes, o que pensamos 

ser inalcançável. Os carros voadores estão no conjunto dos desejos apetecíveis, mas também mais 

difíceis de alcançar pois a tecnologia ainda não permite a sua entrada no mercado, a preços acessíveis. 

Pelo mundo, são vários os investigadores e empresas que tentam esta proeza, a título de exemplo, a 

Aeromobil que desde 2010 investe na investigação e produção do carro voador e que traçou objetivos a 

nível comercial para 2020, disponibilizando no mercado a versão 4.0 e para 2025 a versão 5.0 de um 

carro que pretende conquistar o céu. Teremos nós carros voadores daqui a cinco anos? O quão diferente 

será o mundo daqui a cinquenta anos? Que impacto terá esta mudança na educação? 

Uma outra tecnologia que causou (e ainda nos causa) desejo para auxiliar nas tarefas domésticas foi o 

robô Rosie, capaz de cumprir eficazmente todas as tarefas domésticas rotineiras (Figura 10). O 

desenvolvimento da automatização prometia inúmeras alterações ao nosso modo de vida, como 

proporcionava a criação de novos conceitos, dando liberdade à imaginação e à criatividade de autores 

das mais diversas áreas do conhecimento. 

http://www.jetpackaviation.com/
http://www.jetpackinternational.com/
http://www.martinjetpack.com/
http://www.barefootaquasports.com/aquaflyer.html
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Figura 10 – Rosie, a máquina automatizada que realiza todas as tarefas domésticas na série The Jetsons. Fonte: Warner 
Bros, Distribution Hanna Barbera Productions. 

Atualmente, existem no mercado inúmeras máquinas robotizadas para a realização da maioria das 

tarefas domésticas, fruto da investigação e do desenvolvimento da tecnologia. A robótica estudava e 

apresentava soluções para os mais diversos campos e, claro, também no campo da educação projetavam 

vantagens na sua utilização. 

A ideia da existência de robôs para facilitar determinadas ações na sociedade era e é algo aliciante e 

sedutor. No campo da educação são várias as ilustrações que encontramos na nossa história, 

imaginando cenários automatizados e individualizados de aprendizagem. Sobre este assunto voltamos 

novamente ao trabalho de Arthur Radebaugh que em 1958 apresenta a ideia de aprendizagem 

automatizada, na sua coluna cómica Closer Than We Think, como vimos anteriormente. 

Numa época em que os nascimentos aumentaram exponencialmente (Baby Boom, 1950-1960), a 

construção de escolas também se tornou necessária e começou a crescer, embora deparando-se com o 

problema da falta de professores. Hanna e Barbera (1963) apresentaram a solução para o futuro no 

último episódio da primeira série dos The Jetsons, na falta de professores e com o desenvolvimento da 

tecnologia existirão robôs professores (Figura 11). 

 

Figura 11 - Senhora Brainmocker, a Professora Robô de Elroy (The Jetsons, último episódio da série, 1963). Uma 
representação/projeção sobre a escola do futuro. Warner Bros, Distribution Hanna Barbera Productions. Fonte: 

https://www.smithsonianmag.com/history/the-jetsons-get-schooled-robot-teachers-in-the-21st-century-classroom-
11797516/ 
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Estas visões futuristas de salas de aula automatizadas e professores transformados em robôs causavam 

desconforto na sociedade americana, tal como ainda hoje por todo o mundo. Muitos são os artigos e 

trabalhos de investigação que pretenderam provar que a introdução das tecnologias nos contextos 

educativos traz inúmeras vantagens (Roberts-Mahoney, Means, Garrison, Means, & Garrison, 2016; 

Skinner, 1975) e que são fundamentais na atualidade (OECD, 2010). 

Novak (2013), no seu artigo na Smithsonian Magazine mostra-nos como, em 1960, a Associação 

Nacional de Educação (National Education Association) sentiu necessidade de apelar ao espírito inovador 

dos americanos, através da publicação de um artigo no jornal Oakland Tribune, com o intuito de 

asseverar que a tecnologia traria inúmeros benefícios para os contextos educativos: 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ALIVIA MEDOS DOS PAIS SOBRE O PROFESSOR ROBÔ. 

Como é que você gostaria de ver o seu filho a ser ensinado por um robô? 

Com o recente alarde de artigos sobre máquinas de ensinar, computadores e maravilhas eletrónicas, 

a maioria das mães, neste outono, podem achar que os seus filhos se vão sentir mais como técnicos 

do que como estudantes. Não é assim, tranquiliza a Associação Nacional de Educação. A ANE diz 

que é verdade que as máquinas de ensinar estão a caminho das salas de aula modernas e que os 

jovens de hoje terão muito mais ajudas mecânicas do que os seus pais. Mas a ênfase ainda estará 

no auxílio – não no ensino principal. Na verdade, é esperado que as máquinas de ensinar tornem o 

ensino mais pessoal, do que ao contrário. Nos últimos anos, os professores têm trabalhado com 

turmas grandes, deixando pouco tempo para dar atenção individualmente. Acredita-se que as 

máquinas os libertarão de muitas tarefas rotineiras que consomem tempo e aumentarão as horas 

que eles poderão gastar com os alunos e seus pais (Novak, 2013)8. 

Uns anos mais tarde, surgiria uma nova coluna, desta vez no jornal Sunday, conjeturando sobre o futuro. 

O ilustrador e visionário Athelstan Spilhaus intitulou a sua coluna Our New Age. Em 1965, as ilustrações 

trazem novamente a ideia do professor robô, uma nova máquina de ensinar (Figura 12). 

                                                 
8 NEA Allays Parent Fears on Robot Teacher 
How’d you like to have your child taught by a robot? 
With the recent splurge of articles on teaching machines, computers and electronic marvels, the average mother may feel that her young child will feel more 
like a technician than a student this fall. Not so, reassures the National Education Association. The NEA says it is true that teaching machines are on their 
way into the modern classroom and today’s youngsters will have a lot more mechanical aids than his parents. But the emphasis will still be on aid — not 
primary instruction. In fact, the teaching machine is expected to make teaching more personal, rather than less. In recent years, teachers have been working 
with large classes and there has been little time for individual attention. It is believed that the machines will free them from many time-consuming routine 
tasks and increase the hours they can spend with the pupil and his parents (extrato do artigo). 
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Figura 12 - Ilustração de Athelstan Spilhaus (1965), na coluna Our New Age9, no jornal Sunday, 5 de dezembro de 1965, 
apresentando a ideia do professor robô. Fonte: https://www.smithsonianmag.com/history/the-jetsons-get-schooled-robot-

teachers-in-the-21st-century-classroom-11797516/ 

Enganamo-nos se pensarmos que ainda estamos longe deste tipo de idealização de cenário educativo, 

pois a comunidade científica continua na exploração e procura de possibilidades de interação entre 

humanos e robôs (Bartneck et al., 2020). Em 2010, neste contexto, foi realizada uma experiência em 

sala de aula, utilizando um robô humanizado, chamado SAYA, operado remotamente por um professor 

que o instruiu para recrear uma aula típica de ciências, dirigida a alunos com onze e doze anos. Surgiram 

assim resultados positivos ao nível da interação aluno-professor robô e, consequente, cumprimento dos 

objetivos de aprendizagem (Hashimoto, Verner, & Kobayashi, 2013), o que nos levanta inúmeras 

questões quer ao nível relacional, emocional, cognitivo e pedagógico. 

Klaus Schwab (2019) fala-nos de uma quarta revolução industrial com o desenvolvimento de novidades 

tecnológicas que, atualmente, estão a dar os seus primeiros passos como a automação, a realidade 

aumentada, a computação na nuvem, a inteligência artificial, a impressão 3D, a nanotecnologia, entre 

muitas outras. Estas inovações são fruto da imaginação e da criatividade do ser humano e da evolução 

do conhecimento nas diversas áreas tecnológicas, permitindo a existência de recursos que em tempos 

eram elementos dos desejos e da imaginação e alguns até impensáveis pelo ser humano. Como o autor 

defende, 

somos testemunhas de mudanças profundas em todos os setores, marcadas pelo surgimento de 

novos modelos de negócios, pela descontinuidade dos operadores e pela reformulação da produção, 

do consumo, dos transportes e dos sistemas logísticos. Na sociedade, há uma mudança de 

paradigma em curso no modo como trabalhamos e nos comunicamos, bem como nas maneiras de 

nos expressarmos, nos informarmos e nos divertirmos. Igualmente, está em andamento a 

                                                 
9 Tradução livre: “Fala comprimida” ajudará nas comunicações: desde conversar com pilotos até ensinar a ler. As crianças em idade escolar do futuro 
poderão ouvir as suas lições o dobro das vezes e entendê-las melhor. 
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reformulação de governos e de nossas instituições; o mesmo ocorre, entre muitos outros, com os 

sistemas de educação, de saúde de transportes (Schwab, 2019, pp. 1–2). 

Todas estas inovações têm já uma história passada, um início, pelo que têm respondido ao longo dos 

tempos a necessidades e desejos humanos de tornar o mundo melhor para ser vivido. A escola, sem 

dúvida, que tem mudado mais lentamente e cabe-nos a nós, hoje, reinventar a Educação. 

 

1.2 ESCOLAS - ESPAÇOS EDUCATIVOS QUE COMUNICAM 

Os espaços educativos são os primeiros locais extrafamiliares que todos nós frequentamos nos anos 

iniciais da nossa vida e para alguns, por via de opção de carreira, são habitáculos profissionais nos 

restantes anos. A creche, o infantário e a escola são os pontos de partida para o primeiro contacto da 

criança com o meio social e induzem em nós, involuntariamente, comportamentos, sentimentos, 

conhecimentos, produzindo memórias. No entanto, nenhum espaço físico tem vida sem pessoas, 

principalmente um espaço que se quer com ação educativa. 

Na abrangência do conceito ‘espaço educativo’, incluindo todas as Instituições de âmbito educacional, 

neste capítulo focaremos, principalmente a nossa visão sobre os espaços físicos das escolas do primeiro 

ciclo do ensino básico até ao ensino secundário. Organizados e estruturados segundo um modelo 

conceptual, observámo-los nas suas diferentes planificações interiores, albergadas em edifícios, e 

exteriores, compostas por zonas verdes e de recreio. 

Os psicólogos cognitivos e comportamentais (Bandura, 1987, 1990; Bruner, 1984, 1998; Piaget, 1977; 

Piaget & Inhelder, 1979), entre muitos outros, há muito que demonstraram provas sobre a importância 

do fator social na vida do ser humano. Assim sendo, a escola, no entendimento abreviado do conceito 

enquanto espaço educativo, é uma segunda casa onde acontecem interações sociais e aquisição de 

aprendizagens e de competências, ampliando as nossas vivências, potencialidades e oportunidades de 

vida. Como descreve Almeida “um lugar singular com características específicas” (2015, p. 1) onde 

habitamos durante o período letivo e, por vezes, não letivo. Através de um simples cálculo, conseguimos 

verificar que, ao longo de um ano, permanecemos entre 20% a 25% do nosso tempo na escola em 

atividades de aprendizagem, de brincadeira, de relacionamento com os outros e de outras atividades 

relacionadas com as nossas necessidades básicas humanas. O restante tempo é ocupado em espaços 

familiares, em convívio com quem nos é mais próximo, com atividades letivas/profissionais ou de lazer, 

alimentando-nos e em descanso. 
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Observando o nosso quotidiano, facilmente percecionamos que qualquer espaço produz efeitos na 

pessoa humana, condicionando atitudes e comportamentos. A nossa casa é um ambiente íntimo, onde 

nos sentimos à vontade e onde cada divisão assume variadas funções. Já um museu é um local de 

estímulos, exploramos e descobrimos recantos e histórias. Os espaços exteriores que assumem 

diferentes configurações, comunicam connosco. Se estivermos numa praia, o nosso comportamento 

será de relaxamento, de proteção ou de brincadeira. Se estivermos junto a uma estrada, o nosso 

comportamento será de cautela e atenção. Dentro de qualquer edifício e mesmo ao ar livre, 

intuitivamente, adaptamo-nos à mensagem que estes locais nos passam. Numa escola não é diferente, 

temos espaços de convívio e espaços específicos para a aprendizagem. Como refere Martinho (2011), 

os espaços não são neutros, condicionam a nossa forma de estar, de viver, de trabalhar, de ensinar e 

de aprender. Os espaços escolares condicionam as práticas educativas dos professores, condicionam o 

comportamento dos alunos e, consequentemente, as relações que aí são desenvolvidas. No entanto, 

mudar os espaços não é suficiente. A arquitetura não faz tudo sozinha, mas cria predisposições para 

fazer diferente. Martinho tornou evidente que os espaços configuram formas de trabalho, mas “a 

arquitetura só por si não consegue alterar a forma de ensinar dos professores” (2011, p. 11). 

Atentos às necessidades educacionais desta geração Milénio (Howe & Strauss, 2000), torna-se 

fundamental procurar alternativas curriculares, metodológicas e avaliativas para que possamos 

responder adequadamente à diversidade e multiculturalidade dos alunos. Ao mesmo tempo, devemos 

repensar o papel de professores e de alunos na Educação do século XXI, atendendo às suas 

características humanas. E, nesta complexidade, não devemos negligenciar a importância do ambiente 

físico e do clima emocional pois, como nos tem evidenciado a investigação no campo das neurociências, 

estes fatores afetam o nosso cérebro (Guillén, 2017). A arquitetura, o design e as condições físicas dos 

espaços nas escolas são mais importantes do que pensamos. Não é um tema novo da investigação, pois 

já Maria Montessori (1971), Célestin Freinet (1976) ou Loris Malaguzzi (Edwards, Gandini, & Forman, 

1999) nos falavam da sua importância. 

Como temos vindo a discorrer no texto desta tese, entendemos a escola como uma estrutura sistémica 

composta por vários elementos que se interrelacionam e quando alterados, provocam efeitos direta ou 

indiretamente em todo o conjunto. Ao longo dos tempos, a escola tem sofrido alterações nos seus 

componentes e em diversos sentidos e neste âmbito, os espaços educativos também têm vindo a ser 

alvo de intervenção. 
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Após este breve resumo sobre o espaço que é a escola, neste capítulo, iremos discorrer sobre a 

importância do espaço educativo, enquanto componente desta estrutura sistémica, refletindo sobre os 

diversos temas que aqui apresentamos e aprofundando o seu significado. Estruturamos o texto, 

argumentando segundo uma perspetiva histórico-cultural e uma perspetiva pedagógico-didática, expondo 

a facilidade como as variáveis se entrelaçam. 

1.2.1. Caraterização arquitetónica das escolas: perspetivas histórico-política e 

pedagógico-didática 

Scholé, termo derivado do grego para dar significado ao ato de discutir um assunto, associado também 

ao conceito de ócio dedicado ao estudo. Assim era vista a Educação na Grécia Antiga, um tempo de lazer 

educativo onde prazerosamente pensavam e conversavam sobre os temas da mente e da atualidade, 

estimulando o desenvolvimento cognitivo e social. 

Neste capítulo, não viajaremos tão longe no tempo, mas iremos expor alguns dos acontecimentos que, 

no nosso entender, influenciaram e ajudaram a escrever a história da arquitetura escolar, em específico, 

em Portugal e, consequentemente, o significado que acolhemos e construímos sobre a escola enquanto 

espaço social e educativo. Refletindo sobre o que nos conta a história dos nossos antepassados, 

compreendemos a importância fulcral da escola para a sociedade, percebendo que floresce em cada 

outono, desenvolvendo-se à luz dos ideais político-económicos e das necessidades sociais e culturais da 

época histórica em que se insere. 

Adquirindo novos significados e respondendo a novas necessidades da sociedade, a escola será aqui 

descrita do ponto de vista do espaço, compreendendo a sua edificação e enquadrando historicamente o 

seu desenvolvimento. Neste ponto, iremos também questionar e refletir sobre a sua articulação com as 

metodologias docentes. É o modelo arquitetónico conceptual que conduz a ação educativa ou é a ação 

educativa que orienta o modelo arquitetónico conceptual? 

1.2.2. Da construção de espaços dedicados ao ensino até ao seu questionamento 

Para expor o nosso pensamento, recuemos oitenta anos no tempo e estudemos brevemente o momento 

relativo ao Estado Novo (1930-1970), em Portugal, período marcado pela influência do poder político, 

pelas elevadas taxas de analfabetismo e pela aposta numa educação nacionalista e ideológica. Sentindo-

se uma necessidade de controlo do setor educativo, a partir de 1933, começam a ser traçadas diretrizes 

para a construção de novos edifícios escolares que viriam a ser postas em curso na criação de uma rede 
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de escolas primárias que persistiu durante cerca de quarenta anos, suplementando as respostas 

existentes oriundas do legado Conde Ferreira10 (Pimenta, 2006). Em resposta às necessidades 

identificadas pelos organismos governamentais, a partir da década de 40, iniciam a construção de 

escolas segundo o Plano dos Centenários, um plano que consideraram adequado ao ensino e à 

Educação. Apoiado pelos arquitetos Raul Lino e Rogério Azevedo foi posta em prática por todo o país a 

construção de escolas com base no projeto-tipo (Figura 13), que se ia ajustando às características de 

cada região (Figura 14). 

   

Figura 13 – Projetos de escolas de uma sala simples (esquerda) e de duas salas simples (centro e direita), projetadas segundo o 
projeto-tipo Plano dos Centenários, na região do Douro. Fonte: Pimenta (2006, p. 85). 

  

Figura 14 – Escola Primária de Gualtar, concelho de Braga, região do Minho (esquerda). Escola Primária de Alegrete, 
concelho de Portalegre, na região do Alentejo (direita). Fotografias da autoria da investigadora. 

Estas escolas foram edificadas segundo os conceitos arquitetónicos da época, dando resposta a 

necessidades específicas, tendo subjacentes os conhecimentos existentes relativos a métodos de 

construção e conceitos de espaço, organização, funcionalidade e guarnição, tendo ainda em 

consideração que responderiam a necessidades educativas. Este tipo de arquitetura veio dar resposta à 

forma como se ensinava, de um para todos. 

                                                 
10 Conde Ferreira foi um dos grandes impulsionadores da instrução pública em Portugal. Doou ao Estado Português uma quantia avultada destinado à 
construção de 120 Escolas de Instrução Primária, inclusive cobrindo custos para mobiliário. 
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Vivenciando a rigidez de uma ditadura, a escola seguia os princípios ideológicos políticos em vigor. O 

modelo arquitetónico das escolas do Plano dos Centenários viria a tornar-se numa imagem de marca, 

facilmente reconhecível pela sua arquitetura típica e de traços simples. Atualmente, encontrámo-las em 

fracas condições, mas ainda em funcionamento; outras já adaptadas para outras utilidades e outras em 

estado devoluto (Figura 14). No desenho interior da planta apresentada na Figura 13, observamos a 

direcionalidade do ensino tal como conhecemos, os alunos orientados para a frente ouvindo as lições da 

sua professora. Este plano pretendia aproximar a escola oferecendo a possibilidade de instrução a todas 

as crianças portuguesas, num espaço próprio. Respondendo às necessidades políticas e culturais da 

época em questão, estavam presentes nestes edifícios alguns elementos visuais marcantes da história 

vivenciada, como era o caso do retrato do chefe de Estado, do crucifixo ou da bandeira nacional. A 

organização do espaço e do mobiliário da sala de aula era padronizada e rígida. 

O investimento no setor da educação básica através da construção de milhares de escolas primárias 

durou até 1969, sustentado pelo Plano dos Centenários, e permitiu diminuir as taxas de analfabetismo 

e aumentar o ensino obrigatório (Pimenta, 2006). No entanto, a formação exigida era mínima, não indo 

muito além do saber ler, escrever e contar (Pimenta, 2006). 

Como nos disse, um dia, Luís de Camões: “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”. Na década 

de 70 elevam-se vozes de crítica relativamente ao espaço educativo e à sua organização. Após quase 

meio século de trabalho e de experiência educacional, a investigação leva-nos a percecionar e refletir 

sobre a função e a influência que o espaço exerce nos processos de ensino e de aprendizagem e, 

consequentemente, nos comportamentos de todo e qualquer indivíduo. 

Enquanto em Portugal atravessávamos a presença de um Estado ditatorial com influências marcantes 

no setor da Educação, internacionalmente elevava-se o movimento de reforma didática intitulado “Escola 

Nova” ou, como preferia o pedagogo suíço Adolphe Ferrière (1929), “Escola Ativa”, conhecido pelas suas 

pedagogias ativas e de educação aberta (Bernstein, 1975, 1990). Esta nova ideologia saltou fronteiras e 

foi debatida e experienciada um pouco por todo o mundo, trazendo consigo uma nova conceção do 

espaço arquitetónico escolar, estimulando a criação de escolas de espaço aberto que se identificavam 

através de plantas arquitetónicas com ausência total ou parcial de paredes interiores, por espaços 

abertos com separações amovíveis e áreas com tamanhos diversos para diferentes atividades. 

O pedagogo espanhol Arturo De La Orden Hoz (1974), na sua crítica ao desenho e à organização do 

espaço educativo, argumenta que o edifício escolar é visto como um elemento extrínseco à ação 

educativa, um mero local onde a atividade educativa acontece. Contrariando esta visão, considera que 
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“esta conceção simplista do espaço educacional não parece ser capaz de se manter após uma análise 

mais aprofundada e detalhada da educação, aprendizagem e ensino e as suas implicações e condições 

de realização11” (1974, p. 86), assumindo que “o espaço escolar é, ao mesmo tempo, um continente e 

parte integrante da ação didática, concebida como situação de aprendizagem12” (1974, p. 88). 

Esta visão era partilhada por outros investigadores, pedagogos e professores que também entendiam 

que o espaço escolar não era um elemento neutro, mas sim um elemento que influencia a tomada de 

decisões, de planeamento de atividades educativas e de situações de aprendizagem. Os pedagogos 

americanos Philip W. Jackson (1968) e Benson R. Snyder (1972), o educador brasileiro Paulo Freire 

(1975), o pensador austríaco Ivan Illich (1979) denominaram o espaço escolar como um elemento do 

currículo oculto e, por sua vez, o pedagogo italiano Loris Malaguzzi (citado por Edwards et al., 1999) 

nomeou o espaço como o “terceiro professor”, proveniente da abordagem pedagógica de Reggio Emilia. 

A partir de 1974, a reflexão sobre o papel da sala de aula, a funcionalidade do espaço e o objetivo da 

educação ficou no centro das atenções de investigadores, pedagogos, educadores e professores. A título 

de exemplo, encontramos nos trabalhos de Pazos (1987) uma descrição sobre a escola, criticando 

seriamente a forma como está estruturada e como a organização do espaço condiciona o comportamento 

dos sujeitos que nela habitam. 

O desenho tradicional do espaço escolar supõe um desprezo pelos alunos como pessoas, estão 

amontoados, são privados de espaços pessoais, são impedidos de liberdade de movimento, são 

acorrentados a cadeiras duras, desconfortáveis e estreitas; são sempre lembrados de que não são 

sujeitos ativos da sua própria aprendizagem e que a estrutura escolar (física, administrativa e 

didática) está pensada para se ajustar a ela e não para ser posta ao seu serviço13 (1987, p. 304). 

Esta crítica continua atual. A disposição e a organização educativa mostram às crianças a existência de 

relações de poder e de submissão entre o professor e o aluno, entre os funcionários, os professores e 

os alunos e entre os próprios alunos. Aquele que tem um estatuto “mais elevado” tem mais liberdade 

de movimento. Esta é a mensagem que passamos às nossas crianças e jovens que, posteriormente, 

transferem esta informação para as suas vivências no quotidiano, como por exemplo, nos espaços de 

                                                 

11 “Esta esta concepción simplista del espacio educativo no parece que pueda mantenerse trás un análisis más profundo y detallado de la educación, el 
aprendizaje y la enseñanza y de sus implicaciones y condiciones de realización” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
12 “el espacio escolar es al mismo tiempo continente y parte integrante de la acción didáctica, concebida como situación de aprendizaje” (Tradução livre com 
o apoio do Google Tradutor). 
13 “El deseño tradicional del espacio escolar supone un menosprecio de los alunos como personas, se les amontona, se les priva de espacios personales, se 
les impede libertad de movimentos, se les encadena a asientos duros, incómodos y estrechos; se les recuerda en todo momento que no son sujetos activos 
de su próprio aprendizaje y que la estrutura escolar (física, administrativa y didáctica) está pensada para que se ajusten a ella y no para estar puesta a su 
servicio” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
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recreio que é evidente a existência de territórios (Pereira, 2005). As relações entre os alunos mais velhos 

e os mais novos não são as ideais. Como pudemos evidenciar nos discursos das crianças envolvidas 

nesta investigação (cf. Capítulo III), os mais novos reclamavam o direito de escolha, pois tinham de se 

sujeitar ao espaço existente, que ocorre de forma mais ou menos natural nos espaços de recreio das 

nossas escolas, resultante da passagem de ano das várias crianças. Este é um assunto que não iremos 

desenvolver neste capítulo, mas que serve apenas para mostrar como os espaços influenciam os 

comportamentos. 

É fundamental percebermos que o próprio espaço escolar faz parte do processo de ensino e de 

aprendizagem e que, invisivelmente, molda atitudes e comportamentos. Concordamos com Martinho 

quando afirma que “(…) o espaço escolar é uma variável imprescindível para a planificação, 

desenvolvimento e avaliação curricular, fazendo parte o currículo oculto” (2011, p. 23) e, 

acrescentaríamos, parte influenciadora do relacionamento interpessoal. 

A organização do espaço educativo passa a ser alvo de reflexão e experimentação, dando lugar, a partir 

de 1960, em Portugal, a uma outra conceção de escola através da ação política Projeto Normalizado de 

Escolas Primárias, mais tarde abreviado para ‘Escolas P3’. Ideia importada especialmente dos países 

escandinavos e da América do Norte, o conceito open space era já difundido nos espaços de trabalho e 

nos anos 60 e 70 foram aplicados e experimentados em contextos educativos, trazendo novos conceitos 

de organização da arquitetura escolar e, consequentemente, novos modos de ensinar e de aprender. 

Estas escolas de área aberta trouxeram consigo novas necessidades, novas formas de pensamento e 

novas conceções educativas. O espaço estimulava a utilização de diferentes metodologias. A postura de 

assistente, sentado no seu lugar a ouvir a lição do professor não era funcional. O professor teve de 

assumir um novo papel, uma nova função. Esta nova conceção do espaço escolar acoplava o trabalho 

individual quase que personalizado e responsável; o trabalho de grupo, a possibilidade de incluir numa 

mesma sala alunos com várias idades e em vários anos de escolaridade; o trabalho do professor como 

promotor das capacidades e competências dos alunos; um tutor no sentido de que aconselha e orienta 

o percurso académico dos seus aprendizes. Nesta experiência foi clara a influência que o espaço escolar 

exercia sobre os processos educativos. 

Observando as imagens apresentadas (Figura 15 e Figura 16), podemos verificar a sugestão organizativa 

presente nos planos arquitetónicos da sala de aula. O modelo tradicional mais estático e o modelo P3 

mais dinâmico. 
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Figura 15 – Planta de uma sala de aula de uma escola no 

âmbito do Plano dos Centenários. Fonte: Martinho (2011, p. 41). 

 
Figura 16 – Planta de uma escola P3. Fonte: Martinho 

(2011, p. 209). 

Nestes novos espaços assumiram-se outras posturas de adaptação. Por exemplo, as mesas dos alunos 

admitem movimentos livres ajustados às suas necessidades ou da atividade a desenvolver; a mesa do 

professor deixa de ser um espaço exclusivo do docente, posicionado rigidamente, passando para uso 

coletivo. Passam a existir cantos de trabalho, zonas para uso específico consoante a temática em estudo. 

Numa sala ou espaço poderão existir diferentes atividades a decorrer. Os alunos elegem o assunto a 

estudar, agrupando-se e adequando o espaço à necessidade da ação consequente. A escola oferece 

atividades diversificadas, materiais variados e recursos estimulantes. Alunos e professores passam a 

APROPRIAR-SE da informação e não da “aula”, adaptando-a às suas necessidades, personalizando o seu 

percurso académico. Modificam a disposição do espaço e do mobiliário, usam-no e adaptam-no 

livremente, sem constrangimentos. Não esquecem que a aprendizagem se pode estender para o exterior 

e também aqui poderão encontrar lugares/espaços adequados ao processo de ensino e de 

aprendizagem, “recuperando la función educativa del medio ambiente físico y social” (Pazos, 1987, p. 

305). 

No espaço de sala de aula, tal e qual como o conhecemos agora, existem vários elementos a considerar, 

alguns que podem ser controlados por professores e alunos, outros que saem fora do controlo destes. 

Os elementos que podem ser controlados por alunos e professores são os seguintes: mesas e cadeiras, 

deixando liberdade na escolha do posicionamento e localização; a organização do mobiliário escolhendo 

móveis de armazenamento, de afixação, entre outros; e o ambiente estético dando lugar à personalização 

pelas pessoas que habitam esse mesmo espaço. As variáveis que não controlam são a forma e o 

tamanho do espaço ou sala, a cor e a textura das paredes e o isolamento sonoro. A luminosidade e a 

temperatura podem ser ajustadas pelo uso de cortinados ou equipamentos com ar condicionado, mas 

nada se poderá fazer relativamente ao seu posicionamento no que respeita à entrada da luz. 
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A organização do espaço de sala de aula pode manter-se sempre igual ou pode tornar-se flexível, 

modificando-se de acordo com o tipo de atividades que são desenvolvidas. No entanto, esta organização 

está intimamente ligada à metodologia e forma de trabalho do professor (estilo de ensino), ou seja, é a 

vontade dos seus intervenientes que impera nesta decisão, apesar dos constrangimentos que possam 

encontrar. Nas nossas escolas, normalmente encontramos salas de aula organizadas por territórios 

pessoais (Pazos, 1987), onde os alunos possuem um lugar definido, onde permanecem sentados, 

diariamente, durante todo o ano letivo. Esta distribuição clássica leva à organização das mesas e cadeiras 

em fila ou dispostos em pequenos grupos. Como refere Pazos, 

nesta disposição dos assentos existem quatro subespaços importantes: frontal, traseiro, lateral e 

central, cuja combinação dá origem a duas áreas verificadas por vários investigadores: a área de 

ação, que inclui as posições frontal e central e a área marginal, cobrindo os assentos laterais e no 

fundo da sala de aula. Quando os alunos escolher o seu assento, eles dão à sua opção algum tipo 

de significado académico, social ou individual14 (1987, p. 305). 

Esta observação é facilmente constatada nas nossas salas de aula, podemos perguntar a qualquer 

professor. Como descreve o mesmo autor, dados de investigações realizadas, na zona de ação os alunos 

têm uma melhor visualização do quadro e conseguem manter um contacto mais próximo do professor, 

ajudando no supervisionamento e na comunicação verbal e visual (Figura 17). Os estudos demonstraram 

que, no geral, os alunos que se encontram sentados nos lugares da zona frontal e central estão mais 

envolvidos nas tarefas, fazem mais perguntas e dão mais respostas orais e, consequentemente, têm 

uma atitude mais positiva em relação a si mesmos e obtêm melhores resultados do que os alunos 

localizados nas zonas marginais. Estes fatores acabam por se refletir nas classificações finais. O espaço 

traseiro, por sua vez, diminui o controlo do professor e aumenta a possibilidade de distração com outras 

atividades, entre elas, comunicar verbalmente com os colegas e observar o que fazem os colegas que se 

encontram à sua frente (Pazos, 1987). 

                                                 

14 “En esta disposición de los asientos existen cuatro subespacios importantes: espácio delantero, trasero, lateral y central, cuya combinación da lugar a dos 
zonas constatadas por diversos investigadores: la zona de acción, que incluye las posiciones delanteras y centrales, y la zona marginal, que abarca los 
asientes en los laterales y en el fondo del aula. Cuando los alunos eligen su asiento le dan a su opción algún tipo de significación académica, social o 
individual” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
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Figura 17 – Diferenciação dos espaços e zonas em sala de aula, esquema elaborado por Vanesa Benito (2009, p. 263) segundo os 
estudos de Suarez Pazos. 

Outras evidências empíricas sugerem resultados interessantes sobre o comportamento das pessoas, 

quando organizadas em pequenos grupos. Quando estamos frente a frente, temos mais predisposição 

para a comunicação do que quando estamos de lado e os líderes têm a tendência para escolher esses 

lugares centrais (Sommer, 1967; Weinstein, 1977; Wong, Sommer, & Cook, 1992), o que nos sugere 

escolhas relacionadas com a nossa personalidade. Apesar de tudo, existiram sempre argumentos críticos 

que deixavam dúvidas sobre a influência da localização nos resultados de aproveitamento dos alunos. A 

inconclusividade dos estudos resultava das diversas variáveis ligadas às características individuais dos 

alunos ou aos hábitos de estudo (Montello, 1988) 

Em 1977, na sequência dos resultados obtidos com o seu estudo, Weinstein (1977) sugeriu aos 

professores algumas estratégias para influenciar o comportamento dos alunos nas aulas: que 

colocassem os alunos líderes, aqueles com melhores resultados académicos, sentados em locais 

centrais de modo a que ficassem visíveis por todos os elementos da sala; que sentassem os alunos 

silenciosos em frente dos líderes para estimular a sua participação; e que colocassem os alunos mais 

faladores ao lado dos líderes ou de outros faladores reduzindo assim as possibilidades de contacto visual 

e, consequentemente, influenciar as intervenções verbais. 

Outras sugestões foram apresentadas ao nível da organização dos espaços de sala de aula: dispor a sala 

de aula por áreas de trabalho disponibilizando zonas para usos múltiplos; lugares especiais para consulta 

de material; espaços para trabalho individual ou em grupo; trabalho colaborativo. Como afirma Pazos, 

“a distribuição é adequada para uma aprendizagem fisicamente ativa e variada: o aluno escolhe o espaço 

adequado para cada tipo de tarefa, o que implica um elevado número de movimentos didaticamente 
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significativos15” (1987, p. 308). Esta distribuição da sala de aula oferece inúmeras oportunidades de 

ação, no entanto, subjaz a ela um modelo educativo ativo, flexível, colaborativo e personalizado. 

Pazos também nos refere a importância da estética nos espaços educativos e, em especial, na sala de 

aula. “ Um ambiente estético adequado provoca reações emocionais positivas, sensação de bem-estar, 

satisfação e confiança16” (1987, p. 308). Uma vez que alunos e professores passam tanto tempo dentro 

da mesma sala de aula é importante que este seja um espaço agradável, cómodo e seguro para facilitar 

o processo de desenvolvimento, socialização e criação para que sinta que é o seu espaço, um local 

próprio que podem usar, modificar, decorar e disfrutar dele. 

1.2.3. Tendências arquitetónicas contemporâneas 

O tema da arquitetura escolar tem merecido, a nível internacional, uma atenção crescente por parte de 

arquitetos, designers, políticos, pedagogos e comunidades educativas que têm empenhado esforços na 

procura de configurações arquitetónicas flexíveis e criativas, apresentando soluções mais adequadas às 

necessidades atuais da comunidade educativa. Alguns países superam estes esforços estendendo os 

seus propósitos às comunidades envolventes, tornando a escola um sistema aberto e em rede. 

No círculo da discussão e reflexão sobre as tendências arquitetónicas escolares da modernidade têm 

sido envidados esforços políticos e económicos para a construção de escolas com especificações e 

padrões futurísticos, tendo em vista a melhoria da qualidade da Educação e a amplificação de 

oportunidades de vida para as nossas crianças, providenciando ambientes educativos, recreativos e 

sociais capazes de albergar a diversidade, a multiculturalidade, a criatividade, a flexibilidade e a inovação 

através da aplicação de métodos de ensino e de aprendizagem modernos e de novos conceitos e técnicas 

de construção e design. 

Múltiplas perspetivas são geradas sobre este assunto. No entanto, é fundamental proporcionar e 

estimular o diálogo entre as partes interessadas quando se trata de projetar espaços educativos. O 

pensamento e a idealização sobre arquitetura escolar não podem caminhar de costas voltadas para a 

atividade pedagógica (Nair, 2016). Quando a discussão é entre arquitetos, com visões e conceitos 

criativos sobre o espaço e a sua influência no comportamento humano, e pedagogos, com conceções 

educativas sobre ensino e aprendizagem e metodologias pedagógicas tradicionais e modernas, é 

                                                 

15 “La distribución es apropriada para aprendizajes físicamente activos y variados: el alumno elige el espácio adecuado para cada tipo de tarea, lo que implica 
un elevado número de desplazamiento didáctivamente significativos” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
16 “Una ambientación estética adecuada provoca reacciones emocionales positivas, sensación de bienestar, satisfacción y confianza” (Tradução livre com o 
apoio do Google Tradutor). 
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necessário encontrar o ponto de equilíbrio. Se juntarmos, também, a esta equação os pontos de vista de 

crianças e de jovens sobre os espaços educativos, as suas necessidades de aprendizagem e de 

relacionamento (Howe & Strauss, 2000), uma vez que eles são os principais destinatários, teremos um 

sistema mais complexo de variáveis de análise, mas que poderá, no coletivo, trazer mais valias para a 

projeção de espaços flexíveis, dinâmicos e atuais (López, 2018; Nair, 2016). Espaços estes que possam 

dar resposta a necessidades que ainda desconhecemos (Eichhorst, 2017a; OECD, 2019). Infelizmente, 

no nosso ponto de vista, esta é ainda uma prática pouco usual no nosso país, tendo uma expressão 

crescente nos países nórdicos, como a Suécia, a Dinamarca ou a Finlândia; nos países anglo-saxónicos, 

como o Reino Unido ou os Estados Unidos da América; e nos países mediterrâneos, como a Itália, que 

nos apresentam visões mais atrevidas, flexíveis e, por vezes, disruptivas. 

1.2.4. Escolas do futuro, laboratórios de aprendizagem 

Está em voga a ideia referente a ‘escolas inovadoras’ para caracterizar as experiências educativas seja 

no campo arquitetónico, seja no campo educacional. Este termo, utilizado vulgarmente, acompanha a 

ideia de uma escola diferente da tradicional. No entanto, varia na sua significância e ambiguidade 

consoante o contexto educativo, cultural ou internacional de que tratamos. Por exemplo, o título de escola 

inovadora foi atribuído durante muitos anos às escolas Reggio Children, da região Reggio Emilia (ensino 

pré-escolar e primário). As experiências pedagógicas implementadas nesta região de Itália são vistas 

como referência de modernidade e atualidade, embora na crítica de Biondi (2019) tenha mais expressão 

internacionalmente do que no próprio país. Atualmente, acrescentam à lista outras escolas como 

referência de inovação, como o Instituto Majorana de Brindisi ou o Instituto Superior Pacioli de Crema 

(ensino básico e secundário). O mesmo aconteceu com a Escola da Ponte, com o seu projeto educativo 

“Fazer a Ponte”, uma referência de inovação em Portugal na década de 80/90, afirmando mais 

expressividade no Brasil do que em Portugal. Hoje, também podemos somar várias referências à lista de 

escolas portuguesas inovadoras, a título de exemplo: o Agrupamento de Escolas de Alcanena, o 

Agrupamento de Escolas de Freixo ou o Colégio Monte Flor, pois existem outras. 

Em todas as referências de inovação educacional encontramos, indiscutivelmente, a associação à 

introdução das tecnologias no contexto educativo. Atentos à cronologia tecnológica e a sua influência na 

Educação percebemos que teve um papel preponderante nesta mudança da escola.  No entanto, não 

podem, nem devem ser vistas como uma solução para os problemas da Educação, mas sim como parte 

da escola, tal como o espaço. Quando os computadores se democratizaram, a solução encontrada foi a 

de introduzir a tecnologia na escola, tornando-a curricular (Azevedo, 1989). Criaram-se laboratórios de 
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informática por todas as escolas Europeias e internacionais. Às tecnologias foi fornecido um espaço 

especial para aprendermos a lidar com elas, escolarizamos o tema “Tecnologias de Informação e 

Comunicação” (TIC). Na crítica subtil de Biondi, “… a escola aparentemente acolheu a novidade, mas 

ao mesmo tempo exorcizou-a e atribui-lhe um papel e um lugar específico para não questionar a sua 

própria organização17” (2019, p. 3). 

Por sua vez, a introdução do quadro interativo nas escolas foi considerado por Biondi (2019), no seu 

sentido figurado, um verdadeiro cavalo de Troia, aceite nas escolas quase sem resistência por parte dos 

professores, mas que permitiu “na verdade, a entrada de novas linguagens na prática educacional18” 

(Biondi, 2019, p. 3). Este equipamento foi visto como vantajoso para o processo de ensino e de 

aprendizagem, uma ferramenta que facilita o trabalho docente. Para além de poderem escrever no 

quadro negro elementos do programa, com o quadro interativo podem ainda usar como projeto de vídeo 

ligado a um computador, também este ligado à internet, podem corrigir tarefas em conjunto, gravar aulas 

para rever mais tarde ou disponibilizá-las aos alunos, um sem fim de possibilidades. 

Na reflexão de Mosa (2019), só o quadro interativo é que conseguiu trazer as linguagens digitais para a 

sala de aula, tornando-se parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. A introdução deste 

equipamento com novas potencialidades fez emergir novas necessidades de formação de professores e 

de configuração da própria sala de aula. Trouxe também novos desafios à organização e à capacidade 

funcional da mesma, pois o professor que queira ir mais além sentirá essa necessidade, organizando a 

sala em U ou em ilhas de trabalho colaborativo. Infelizmente, dada a possibilidade de manter a disposição 

tradicional, há quem use esta ferramenta desta forma, tornando-a um verdadeiro desperdício e há, ainda, 

escolas que não têm disponível quadros interativos nas salas de aula. 

A consciência da importância e influência do espaço nos processos de aprendizagem está em 

crescimento e as tecnologias têm contribuído para isso. As experiências e as investigações com a 

aplicação dos dispositivos móveis, realizadas em contexto de sala de aula, o movimento BYOD (Bring 

Your Own Device), a existência de computadores com acesso à internet e quadros interativos nas salas 

de aula (embora ainda não generalizado) tem forçado a necessidade de passar dos métodos 

transmissivos aos métodos mais ativos e centrados no aluno, exigindo dos professores flexibilidade e 

agilidade, embora ainda se verifiquem muitos constrangimentos nesta transição, pois esbarram com a 

rigidez dos espaços reais e com as resistências da classe profissional à mudança. 

                                                 
17 “…la scuola aparentemente accoglieva la novità ma contemporaneamente la esorcizzava e le assegnava un ruolo e un posto preciso in modo da non 
mettere in discussione la própria organizzazione” (Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
18 “… hanno in realtà favorito l’ingresso di nuovi linguaggi nella pratica educativa” (Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
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A criação de novos espaços de aprendizagem também nos oferece a oportunidade para identificar 

estratégias diferentes que permitam a combinação da inovação educacional com os modelos 

organizacionais, estruturais e infraestruturais da escola (Mosa, 2019). 

Neste âmbito, a OECD tem tido um papel preponderante nas questões da inovação educativa através 

dos seus estudos e recomendações sobre como deverá a escola responder às necessidades desta nova 

sociedade digital, dando inputs valiosos para a tomada de decisões políticas no âmbito da Educação. Os 

estudos têm conseguido demonstrar a influência e o impacto do espaço na aprendizagem, podendo esta 

ser mensurável (Kuuskorpi & Cabellos González, 2011). A necessidade de repensar os espaços 

educativos representa para todos os países uma questão importante para o planeamento do futuro e 

constitui-se um verdadeiro desafio. 

Existem já experiências muito interessantes e sobre as quais deveremos estar atentos. 

Estamos de facto a caminhar para uma nova organização da escola, uma escola que ainda não 

conhecemos, que imaginamos e que terá de ser criada pelas competências de design e criatividade 

de arquitetos e engenheiros [juntamente com professores, crianças e jovens], mas sobretudo 

pensada e projetada de acordo com um horizonte claro e definido acerca da inovação do modelo 

didático19 (Biondi, 2019, p. 5). 

A participação de professores e alunos na projeção dos ambientes de aprendizagem é uma realidade 

percecionada nos países nórdicos, mas ainda muito limitada na reestruturação dos espaços educativos 

portugueses (Almeida, 2015).  

A construção e requalificação das escolas públicas envolve um grande investimento financeiro, assim 

como um esforço coletivo monumental e tem sido uma tendência internacional. Foram vários os países 

que se envolveram em programas de investimento para requalificação de edifícios escolares, 

promovendo a inovação na arquitetura da aprendizagem (Pezzetti, 2020). Há cerca de 20 anos atrás, 

nas intervenções da política educacional e nas reformas promovidas pelos Governos, o espaço escolar 

não era visto como uma variável capaz de influenciar a qualidade do Sistema Educativo e, como tal, não 

era inserida nas prioridades da Educação. No que confere a fatores de intervenção para modernização 

das escolas, os horários, os currículos (revisão de conteúdos e introdução de novas disciplinas), as 

ferramentas (manuais escolares em formato papel e digital, computadores e tabletes) foram os temas 

                                                 
19 “Stiamo infatti andando verso una nuova organizzazione della scuola, una scuola che ancora non conosciamo, che immaginiamo e che dovrà essere 
realizzata dalle capacità e creatività progettuali di architetti e ingegneri ma soprattutto pensata e progettata secondo un chiaro e definito orizzonte di 
innovazione del modello didattico” (Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
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considerados como fatores prioritários de intervenção, considerando-se resposta adequada às exigências 

culturais, sociais e profissionais de uma sociedade em mudança. “O reconhecimento de que o espaço é 

um fator sobre o qual intervir para apoiar a melhoria dos processos de aprendizagem é uma conquista 

recente da pesquisa educacional20” (Tosi, 2019, p. 6). No entanto, as razões e as perspetivas de 

intervenção diferem de país para país, como veremos de seguida neste texto. 

Viajando até ao Reino Unido, descobrimos o projeto Building Schools for the Future (BSF) (Burr, 2009), 

decorrido nos anos sequentes a 2000, abarcando a requalificação das escolas secundárias com uma 

ambição maior de transformação educacional, pretendendo fornecer edifícios inspiradores para alunos 

e professores do século XXI. O governo britânico apresentou o projeto em 2003 para renovar todas as 

escolas secundárias do país. No entanto, por questões orçamentais decorrentes da austeridade 

económica que atravessaram, foram forçados a abandonar o programa em 2010, com a requalificação 

de menos de um quinto das escolas secundárias (Burman, Kimpian, & Mumovic, 2018). O programa foi 

alvo de várias críticas de ineficiência, gastos avultados e burocracia. Em 2011, respondendo a 

necessidades urgentes, lançam um novo programa: Priority Schools Building Programme (PSBP), para 

intervir nas escolas degradadas que exigiam reparos urgentes. Este novo programa destinou-se a todo o 

ensino básico. Muito concentrados e organizados em diretrizes que regulamentam questões de 

segurança, de circulação, de ventilação, de conforto térmico, acústico e da qualidade do ar, alguns dos 

novos edifícios escolares ingleses adotam elementos modernos, ajustando a arquitetura escolar às 

necessidades da contemporaneidade. Exemplo de um desafio alcançado é o novo edifício da Gresham 

School, projetado para atender às aspirações da escola no que se refere à oferta de um currículo 

académico no âmbito da música moderna (Figura 18). 

 

 

                                                 
20 “È una conquista recente della ricerca educativa il reconoscimento che lo spazio sia un fattore su cui intervenire per sostenere il miglioramento dei processi 
di apprendimento” (Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
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Figura 18 – Edifício Britten da Escola de Gresham (New Music School and Sixth Form Center), Holt, Norfolk, UK. Fonte: website oficial 
(https://www.greshams.com/sixth-form/) e gabinete de arquitetura Daniel Connal Partnership (https://www.danielconnal.co.uk/). 

Seguimos viagem em direção a Itália. Em 2013, são lançadas novas diretrizes pelo Ministério da 

Educação, Universidade e Pesquisa21 (MIUR) que se focam no conceito de performance, vinculando 

critérios de design adaptáveis às necessidades educativas, didáticas e organizacionais de uma escola 

que se quer em constante mudança. Considerando necessária a reconfiguração do espaço interno da 

escola através de propostas de conceção do espaço diferentes do modelo de organização que se manteve 

e ainda mantém ancorado à centralidade frontal da aula, as diretrizes do MIUR (Ministerio dell’Istruzione, 

2013) propõem espaços modulares, facilmente configuráveis e capazes de responder às necessidades 

atuais dos contextos educativos. Através de uma legislação que podemos considerar bastante atual e 

moderna é passada a ideia de que na escola os ambientes devem ser plásticos e flexíveis, bem como 

funcionais para responder de forma adequada aos mais avançados sistemas de ensino e de 

aprendizagem. As novas diretrizes italianas vão no sentido de garantir edifícios escolares seguros, 

sustentáveis, acolhedores e adequados aos mais recentes conceitos de ensino, apoiados no caminho da 

inovação metodológica possível graças à difusão progressiva das TIC na prática educativa. Em 2015, 

lançou o programa “Scuole Innovative”(Escolas Inovadoras) promovendo uma competição na projeção 

de escolas do futuro, resultando na construção efetiva de cinquenta e uma escolas inovadoras. Podem 

ser encontradas as ideias apresentadas nos projetos premiados e com menção de honra na compilação 

publicada pela equipa de implementação para intervenções em edifícios escolares (Montesarchio, 2015) 

do MIUR. Em simultâneo, decorreu também um concurso destinado a alunos do 1.º e 2.º ciclos, 

envolvendo a participação das crianças na recolha de novas ideias para a construção de escolas 

inovadoras, aproximando a comunicação entre os arquitetos e engenheiros que terão de projetar essas 

mesmas escolas do futuro. Estes resultados podem ser conhecidos no sítio oficial do programa22. 

                                                 
21 Ministerio dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
22 http://www.scuoleinnovative.it/lamiascuolainnovativa/ 

http://www.scuoleinnovative.it/
http://www.scuoleinnovative.it/lamiascuolainnovativa/
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Entre as características da escola do futuro, traçadas nas diretrizes, encontramos a ideia de uma escola 

aberta ao território e ao serviço da comunidade local, uma escola que deve ser capaz de configurar-se 

como Centro Cívico com capacidade para atender e valorizar as necessidades educacionais, sociais e 

culturais (Ministerio dell’Istruzione, 2013). O bem-estar individual dos alunos, a flexibilidade dos espaços 

de trabalho e do mobiliário capaz de gerar diferentes configurações e a existência de espaços informais 

para estimulação da interação ou para relaxamento, com elementos de conforto e esteticamente 

agradáveis para estimular o crescimento e desenvolvimento integral da criança ou jovem, são alguns dos 

elementos que podemos encontrar nas linhas orientadoras do MIUR (2013) que denotam uma visão 

global diferente no que se refere às preocupações com a Educação. Também em resposta às 

necessidades causadas pela pandemia Covid-19, o governo italiano tentou encontrar soluções no 

seguimento da linha de inovação que têm seguido e abriu concurso para uma linha de financiamento 

para a compra de mobiliário, nomeadamente carteiras individuais amovíveis, facilitando o cumprimento 

da regra de distanciamento social. 

A construção das escolas dos projetos premiados ainda se encontra em desenvolvimento, pois foram 

encontrados entraves em processos burocráticos e de legalidade condicionando a execução dos projetos. 

No entanto, existem já algumas terminadas e em funcionamento, como é o caso da Escola Profissional 

‘Hannah Arendt’. Situada no centro histórico de Bolzano e necessitando de mais espaço para albergar a 

extensa comunidade educativa, a solução encontrada foi escavar para o subsolo. Os problemas que 

possamos imaginar provenientes de um edifício com estas características (falta de luz natural, ventilação 

ou humidade) foram resolvidos com a construção de uma clarabóia e paredes de vidro (Figura 19). 

 
 

Figura 19 – Escola Profissional ‘Hannah Arendt’, composta por quatro pisos subterrâneos, doze salas de aula, três laboratórios e 
dezoito nichos de trabalho. Fonte: https://www.ediliziascolastica.it/. Fotógrafa: Alessandra Chemollo. 

https://www.ediliziascolastica.it/
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Passando pelos países nórdicos que têm despertado um interesse crescente, apraz-nos falar da 

Dinamarca que desenvolveu entre 1998 e 2009, o projeto SKUB23, propondo-se à ampliação e à 

reconstrução de doze escolas no município de Gentofte. Respondendo a ambições deste município, em 

estreita colaboração com professores e alunos, foram edificadas diversas visões sobre a arquitetura 

escolar e organizadas práticas pedagógicas únicas. Apoiados pelo gabinete de consultoria Austens, foi 

possível estudar, refletir e experimentar diferentes configurações do espaço e elevar o conceito de prática 

pedagógica às necessidades da nossa sociedade moderna, percebendo assim como os edifícios e o 

design de interiores podem apoiar o desenvolvimento pedagógico. As fotografias apresentadas abaixo 

(Figura 20), mostram-nos o ambiente vivenciado na Escola Høsterkøb, onde é clara a mudança na 

organização e design dos espaços interiores do edifício escolar que, por sua vez, é bem representativo 

da arquitetura tradicional dinamarquesa. 

  

  

Figura 20 – Fachada e espaços de aprendizagem da Høsterkøb Skole, em Gentofte, na Dinamarca. Fonte: sítio oficial da Autens 
http://www.autens.dk/ 

Em Portugal, os investimentos financeiros com programas de requalificação dos edifícios escolares 

aconteceram a partir de 2007, embora as necessidades já tivessem sido sentidas anteriormente devido 

ao estado de conservação destes edifícios, que se foram deteriorando, constituindo-se preocupação e 

prioridade política a partir de 2000. Neste sentido, o governo português apresentou o Programa de 

Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário (PMPEES), tendo sido responsabilizada 

a tarefa de execução à Parque Escolar, uma Entidade Pública Empresarial (EPE), a quem compete 

                                                 
23 Skoleudviklings- og Udbygnings- Projekt (Projeto de Desenvolvimento e Expansão Escolar). 

http://www.autens.dk/
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planear, gerir, desenvolver e executar o programa. O programa iniciou-se no ano letivo 2007/08 com a 

requalificação de duas escolas: uma no Porto e outra em Lisboa. As informações atuais, disponíveis no 

website oficial, indicam a requalificação de 170 escolas do ensino secundário ao abrigo da Parque 

Escolar EPE até agosto de 2019. 

Até ao momento, também algumas escolas do ensino básico sofreram requalificações, estas fruto da 

intervenção das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia através da celebração de acordos com o 

Governo. A rede escolar do primeiro ciclo do Ensino Básico apresenta o modelo arquitetónico herdado 

do Plano dos Centenários, edificado aquando o período histórico do Estado Novo. Em virtude da redução 

da taxa de natalidade e da conjuntura socioeconómica que fomos vivenciando, a organização do primeiro 

ciclo passou de um modelo de planeamento centralizado pelo estado central para um modelo de 

planeamento de gestão local. Esta estratégia tem contribuído para requalificar e modernizar esta rede 

escolar. 

O plano português de modernização da Parque Escolar EPE anuncia espaços escolares adequados aos 

desafios do futuro, dando atenção à flexibilização dos mesmos. No entanto, examinando os planos de 

ação, nomeadamente os documentos com especificações técnicas sobre os edifícios (Parque Escolar, 

2009, 2017) e observando as práticas elaboradas nos projetos arquitetónicos das escolas requalificadas 

(Parque Escolar, 2011), encontramos presente na conceção arquitetónica a resposta ao modelo 

tradicional de ensino e de aprendizagem, evidenciando a forte influência que ainda permanece nas 

escolas portuguesas e nas ideias de uma escola para o futuro. Observando o modelo de configuração de 

sala de aula proposto nestes documentos não encontramos elementos inovadores que estimulem a 

novas práticas pedagógicas, pelo contrário, limitam-se à reestruturação e ao restyling do espaço (Figura 

21 e Figura 22), alimentando e demarcando as práticas correntes. 

https://www.parque-escolar.pt/
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Figura 21 – Propostas de configuração da sala de aula, apresentadas no ‘Manual de Arquitetura’ da Parque Escolar EPE 
(2009, p. 53). A imagem é acompanhada da explicação: ‘as mesas são individuais e amovíveis para diferentes 

configurações’. 

 

Figura 22 - Propostas de configuração da sala de aula, apresentadas no documento de especificações técnicas da Parque 
Escolar EPE (2017, p. 139). 

Estes documentos também abordam a ideia de abertura da escola à comunidade, mas numa visão mais 

restrita do que a apresentada, por exemplo, pelo governo italiano que a eleva aos níveis de cultura e 

sociabilidade, fazendo parte do projeto educativo de cada escola. A visão do enquadramento das TIC nos 

espaços escolares ainda se mantém ancorada à ideia da necessidade de existência de salas TIC e não 

na visão global e integradora destes equipamentos como parte de um todo, como instrumentos de 

trabalho que devem estar disponíveis para professores e alunos, atendendo às propostas de 
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aprendizagem. Caminhamos lentamente no campo da inovação educacional, quer ao nível da arquitetura 

escolar, quer ao nível das práticas pedagógicas nas escolas públicas portuguesas, denotando-se uma 

falta de conexão e diálogo entre estes dois campos que nos permita repensar e redefinir a ideia de escola 

para o futuro e de espaço educativo inovador, acompanhando as tendências internacionais de que 

falamos anteriormente, adequando-as ao contexto português. 

No nosso país, a necessidade de satisfazer padrões mais modernos de sustentabilidade económica e 

ambiental coincidiu com a decadência estrutural e funcional do património escolar, que se apresenta(va) 

em mau estado. Perante esta conjuntura, as principais prioridades recaíram sobre a apresentação de 

soluções duráveis em termos estruturais, funcionais e ambientais, garantindo a adaptação e manutenção 

a baixo custo (Parque Escolar, 2009, 2017). No entanto, as intervenções de requalificação e 

modernização das escolas secundárias portuguesas (Parque Escolar, 2011) e posteriormente, as 

primárias, apesar de tudo, trouxeram novos ambientes capazes de garantir o bem-estar e o conforto 

térmico e estético para a comunidade escolar. 

Como nem tudo é regra, também temos alguns bons exemplos de espaços educativos que dão uma 

resposta mais ajustada às necessidades da sociedade digital do século XXI, num sentido mais lato, e às 

necessidades da geração Milénio (Howe & Strauss, 2000), num sentido mais estrito. Uma escola 

portuguesa, que tem mais de quarenta anos, que serve de referência no campo da organização e da 

configuração dos espaços de aprendizagem é a Escola da Ponte, atualmente com sede em São Tomé 

de Negrelos, no município de Santo Tirso. Com um historial passado pelo programa das escolas P3 (cf. 

Capítulo I – 1.2.2.), ainda mantém até hoje a configuração de salas de aula em espaços abertos e 

flexíveis. 

Com mudanças inovadoras mais recentes temos a referência do Agrupamento de Escolas de Freixo, em 

Ponte de Lima, que tem vindo a conquistar um reconhecimento de mérito na consolidação de ações 

educativas inovadoras e na integração das tecnologias na educação, resultado de um trabalho de equipa 

com reconhecimento pela Microsoft Corporation e pela participação e implementação de inúmeros 

projetos que lhes confere prémios monetários, garantindo a possibilidade para criar oportunidades únicas 

de aprendizagem, afirmando-se na antecipação do futuro. 

Poderíamos continuar com as referências de escolas inovadoras do mundo, mas neste texto apenas 

mencionamos algumas a título de exemplo de práticas e tendências atuais. Para o aprofundamento deste 

conhecimento, podemos viajar através do livro digital de Alfredo Hernando Calvo (2016) que apresenta 
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uma compilação de escolas que conheceu no decorrer das suas viagens e que nos inspiram através dos 

seus modelos e projetos pedagógicos, cada uma por aspetos e características distintas. 

Na lista incessante de escolas inovadoras, ou até diríamos disruptivas, que possam ser consideradas 

como modelos a estudar quer do ponto de vista arquitetónico, quer do ponto de vista pedagógico, 

traçando uma linha paralela ao tema da política educativa a que se refere este ponto, não podemos 

deixar ainda de referir a Agora School, na Holanda (Figura 23); a Vittra Telefonplan School, em Estocolmo 

(Figura 24); e o Orestad Gymnasium, em Copenhaga (Figura 25). 

 

Figura 23 – Espaços de aprendizagem na Agora School, em Roermond, na Holanda. Fonte da imagem da esquerda: 
https://hundred.org/en/innovations/agora#b9487d4a. Fonte da imagem da direita: http://learn-stem.org/. 

 

Figura 24 – Espaços de aprendizagem da Vittra Telefonplan School, em Estocolmo, na Suécia. Fonte: 
http://www.archdaily.com, arquitetura de Rosan Bosch. 

 

Figura 25 – Uma sala, uma escola. Espaços de aprendizagem do Orestad Gymnasium, em Copenhaga, na Dinamarca. 
Fonte: https://www.architonic.com/, fotografias de Adam Mork. 

https://hundred.org/en/innovations/agora#b9487d4a
http://learn-stem.org/
http://www.archdaily.com/
https://www.architonic.com/
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Exemplo de soluções adotadas na configuração de espaços interiores que se apresentam sem paredes 

a separar salas de aula, mas como múltiplas possibilidades, graças às soluções móveis encontradas. 

Estes novos projetos arquitetónicos considerados inovadores e virtuosos são resultado de processos 

participativos entre arquitetos, engenheiros, designers, professores e alunos. Uma pequena amostra de 

que “somente com um diálogo virtuoso entre as várias partes envolvidas é possível redefinir padrões e 

requisitos funcionais para uma nova ideia de escola24” (Tosi, 2019, p. 15). 

De referir a importância de estabelecer uma ponte de comunicação entre todas as partes envolventes na 

construção de edifícios escolares, nomeadamente dirigentes, professores e alunos. Nos programas de 

investimento que aqui apresentamos de uma forma breve e exemplificativa em determinados aspetos, 

podemos verificar que esta ponte de diálogo nem sempre é estabelecida, causando constrangimentos 

posteriores. A projeção e construção de uma escola inovadora é proveniente de visões refletidas e de 

vanguarda e neste assunto, é fundamental pensarmos no papel dos dirigentes escolares e da equipa 

docente. Alguns têm ideias claras sobre o que pretendem para o novo ambiente e um projeto educativo 

bem definido; outros apenas desejam uma versão moderna do que existe; e outros não têm qualquer 

ideia sobre a projeção dos edifícios e de como a pedagogia poderá mudar nas próximas décadas (Nair, 

2016). No entanto, independentemente do papel que enquadram, é fundamental definir prioridades e 

transmitir informação sobre a escola, as suas aspirações e o seu contexto à equipa de arquitetos, 

designers e construtores para que possam dar respostas adequadas. Pensar em requalificar ou construir 

novos edifícios para a Educação faz emergir a necessidade de unificar visões, preparando arquitetos de 

educação ou como Pezzetti (2020) denominou: arquitetos da aprendizagem. Alguém que conheça bem 

ambas as realidades de trabalho e neste campo a investigação ainda tem muito para explorar. 

No momento histórico que vivenciamos, em que imaginamos e projetamos escolas para o futuro é crucial 

que a investigação se debruce sobre cada aspeto inerente aos novos espaços de aprendizagem 

(iluminação, acústica, temperatura, conforto, segurança, estética, cor, mobiliário, acessibilidade, 

tecnologias e inovação) e suas implicações na aprendizagem dos alunos, no trabalho dos professores e 

nas relações que se geram nestes ambientes particulares. Não há uma única solução e nesta breve 

apresentação podemos evidenciar a diversidade das propostas arquitetónicas para as escolas do futuro, 

encontrando denominadores comuns como a flexibilidade, a adaptabilidade, a coloração e a preocupação 

com o conforto, a segurança, a sustentabilidade e a estética. Os projetos alcançados mostram que uma 

tarefa importante dos dirigentes educativos e da equipa pedagógica passa por desafiar as equipas de 

                                                 
24 “Solo in un dialogo virtuoso delle varie parti coinvolte è possibile ridefinire standard e requisiti funzionali a una nuova idea di scuola” (Tradução livre com 
apoio do Google Tradutor). 
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design e arquitetura, conciliando a experiência educacional com a criatividade dos arquitetos (Nair, 

2016). 

Aprofundando os resultados alcançados em diversos contextos educativos, podemos concluir que a 

transformação acontece quando pessoas reúnem e discutem visões, experiências e saberes, quando 

partilham ideias e imaginam novos espaços de aprendizagem pensados para o futuro. 

1.2.5. Emergência de novo(s) paradigma(s) de escola 

Na base do modelo industrial de escolarização em massa, o postulado era o de que todos deveriam 

adquirir as mesmas noções ao mesmo tempo e da mesma maneira, a abordagem ‘one-size-fits-all, 

usando como justificação argumentos relacionados com a formação de profissionais qualificados e 

questões da igualdade social. A investigação tem contrariado estas sentenças, fazendo emergir o conceito 

de qualidade do serviço educativo vinculado às necessidades individuais de cada um e do coletivo; às 

diferenças dos estilos de aprendizagem; ao potencial das novas ferramentas de aprendizagem, inclusive 

as digitais; à necessidade de aplicar novos métodos para o desenvolvimento de competências mais 

necessárias à nossa sociedade em mudança. Na afirmação de Tosi, “a necessidade de otimizar um 

ambiente único e padronizado para todos os alunos foi substituída pela necessidade de encontrar novas 

formas de facilitar a personalização da aprendizagem25” (2019, p. 6). 

Podemos verificar na renovação da organização espacial da escola duas interpretações: 1) a 

requalificação dos edifícios escolares respondendo, principalmente, a necessidades ao nível ambiental, 

de segurança e de condições físicas, consequência da crescente degradação dos mesmos, fazendo um 

restyling com novas configurações segundo o modelo tradicional, como é exemplo o caso português; 2) 

a requalificação é projetada segundo novas conceções de arquitetura escolar, ou se quisermos novas 

conceções de arquitetura da aprendizagem (Pezzetti, 2020), muito centradas nas novas pedagogias e 

no contexto tecnológico atual, com visões disruptivas idealizadas para o futuro, como é exemplo o caso 

dos países nórdicos. 

Para darmos um passo em direção ao futuro é necessário afastarmo-nos dos debates polarizados do 

passado, pois serviram as necessidades e as exigências da época, mas jamais nos iluminam pelos 

caminhos da sociedade digital. Devemos concentrarmo-nos num futuro onde a aprendizagem é pessoal 

e onde crianças e jovens são envolvidos e tomam decisões sobre a sua educação. 

                                                 
25 “All’esigencia di ottimizzare un ambiente único e standardizzato per tutti gli alunni si è sostituita la necessità di trovare nuove strade per favorire la 
personalizzazione degli apprendimenti” (Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
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O ambiente físico sempre foi considerado pelos seus aspetos quantitativos, relacionados com a 

capacidade das salas de aula, metros quadrados por aluno e pelo fluxo de circulação entre as diferentes 

áreas da escola. Desta forma, respondiam satisfatoriamente às necessidades e ao modelo educativo 

transmissivo. Nos anos 70, esta ideia foi desvanecendo um pouco. O passado conta-nos histórias de 

professores que transformaram radicalmente a sala de aula, abrindo-a aos restantes espaços da escola, 

expandindo o ambiente de aprendizagem aos corredores, aos átrios, aos jardins, aos recreios, como 

Maria Montessori (1971) e Celestine Freinet (1976). 

A ideia de que todos os espaços da escola são subordinados à centralidade da sala de aula tem 

prevalecido e os restantes espaços são vistos como acessórios para os momentos em que não estão em 

aprendizagem. Os corredores são apenas para a circulação de alunos e professores, embora possam 

ser utilizados, com pouca expressão nas escolas portuguesas. Os laboratórios são utilizados apenas para 

aprendizagens de conteúdos específicos e para possibilitar a utilização de equipamentos especiais. Os 

espaços externos são utilizados para circulação ou convívio durante curtos períodos de intervalo. Cada 

um destes espaços foi projetado para uma única função tornando as escolas “anestesiantes”, todas 

iguais, com cores opacas e sem vida, chegando à atualidade onde vemos uma sala de aula que pouco 

mudou em décadas. Claro que encontramos já novas práticas, novas escolas com filosofias e pedagogias 

modernas, mas na maioria das escolas públicas portuguesas ainda aprendemos fechados entre quatro 

paredes. 

As tendências da mudança na organização da sala de aula são claramente visíveis nas configurações 

das escolas, reconhecidas como inovadoras, libertando o professor da tarefa de liderança, transferindo 

essa responsabilidade para o aluno, que se torna um cocriador do currículo. Observando o esquema 

(Figura 26) apresentado por Lene Jensby Lange (2019), consultora educacional e fundadora da Autens, 

na Dinamarca, que tem trabalhado em projetos de reinvenção da educação e das escolas do futuro, 

vemos a expressividade das mudanças a que ela chama ‘paisagens da aprendizagem’. A tendência passa 

por abrir a sala de aula à escola, sair das quatro paredes que nos condicionam, tornando a educação 

mais livre e responsável. No esquema é clara a direcionalidade apresentada no primeiro quadrado, que 

foi sofrendo alterações com as metodologias mais colaborativas que gentilmente acrescentaram mais 

movimento e interação ao espaço de sala de aula. No entanto, o futuro exige de nós mais complexidade 

no sentido de estarmos preparados para o desconhecido e, consequentemente, criatividade e 

competência para a resolução de problemas e para profissões que surgirão fruto da evolução rápida das 

tecnologias, que criarão novas necessidades (OECD, 2019). Neste sentido, a escola precisa de preparar-



52 

se para este novo mundo de modo a que seja capaz de preparar as gerações mais novas. Daí a 

complexidade do esquema no quadrado da direita, que sai fora da caixa (Figura 26). 

 

Figura 26 – Esquema representativo das mudanças nas paisagens de aprendizagem (Lange, 2019, p. 34). 

Passando do plano micro, de sala de aula, para o plano macro, de edifício escolar, também são bem 

visíveis as mudanças arquitetónicas e as sugestões estimulantes para a mudança das práticas 

pedagógicas, podendo-se observar as alterações temporais nas Figura 27, Figura 28, Figura 29 e Figura 

30. 

 

Figura 27 – Parte de uma planta da sala de aula segundo o Plano dos Centenários (1930-1970). Este modelo 
era replicável consoante o número de alunos. Fonte: Martinho (2011, p. 41). 

 



53 

 

Figura 28 – Planta do rés-do-chão de uma escola P3, construída em Portugal (1970-1980). Fonte: Martinho 
(2011, p. 209). 

 

 

Figura 29 – Planta da Escola Secundária Infanta D. Maria (piso 1), em Coimbra (2000-2020). Fonte: Parque 
Escolar (2011, p. 44). 

 

 

Figura 30 – Planta da escola Orestad Gymnasium, em Copenhaga, Dinamarca. Estúdios 3XN/GXN. Fonte: 
https://3xn.com/project/orestad-college 
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A aprendizagem personalizada como um conceito tem vindo a tornar-se elemento determinante do 

pensamento e do desenvolvimento educacional, nos últimos anos, muito em parte influência das 

potencialidades e possibilidades trazidas pelas tecnologias e suas constantes respostas de inovação. 

A ampla difusão das tecnologias em rede e os dispositivos digitais móveis incitaram à reflexão sobre os 

ambientes físicos escolares, dando lugar a inúmeros estudos sobre as vantagens e desvantagens da sua 

utilização em sala de aula ou, numa visão mais alargada, na aprendizagem dos alunos. Refletindo sobre 

a atividade educativa a nível mundial e focando na influência que esta exerce sobre o contexto português, 

identificamos alguns sinais de renovação das escolas, evidências que pressionam a comunidade 

educativa em geral (educadores, docentes, dirigentes, pais e as próprias crianças e jovens). Falamos das 

crescentes ‘escolas alternativas’, como as pedagogias Waldorf e Montessori, o Movimento Escola 

Moderna, as Escolas da Floresta ou ao ar livre; falamos do número de alunos inscritos na modalidade 

de Ensino Doméstico que tem crescido, fruto da organização de grupos de pais com filosofias diferentes; 

falamos dos programas relacionados com a possibilidade de cada aluno ter o seu próprio computador, 

como os projetos: Magalhães, e.escolinhas ou e.escolas; dos efeitos provenientes da iniciativa 

internacional Future Classroom Lab trazendo para o 2.º e 3.º ciclos a configuração de salas de aula do 

futuro; mais atual, a Escola 42, com expressividade internacional no campo da programação, que se 

intitula como uma escola sem professores e sem horários. Estes são alguns exemplos da pressão para 

a mudança que a sociedade exerce sobre a escola. 

O mercado tecnológico exerce também uma grande pressão sobre o contexto educativo, sobre os 

profissionais da educação, sobre as famílias e sobre as próprias crianças. A possibilidade de cada aluno 

ter o seu próprio computador, através de apoios financeiros do Estado, foi a solução portuguesa 

encontrada para romper com as resistências à mudança. Infelizmente, estes programas não tiveram o 

efeito desejado, mas de qualquer forma foram pontos decisivos para se refletir sobre a configuração da 

sala de aula, sobre a introdução das tecnologias na aprendizagem e sobre as práticas pedagógicas. A 

presença dos computadores e da internet na escola começa a passar a mensagem de que as paredes 

que nos separam não representam mais limites à atividade pedagógica e à aprendizagem, mas sim são 

obstáculos incómodos (Biondi, 2019). Também os desafios que foram colocados à comunidade 

educativa, pela pandemia Covid-19, mostraram que os processos de aprendizagem devem ser 

repensados, pois não se limitam apenas a um espaço e a uma prática. 

A nível internacional, desde 2010, que o consórcio Europen Schoolnet (EUN), onde intervêm mais de 

trinta Ministérios da Educação Europeus, tem centrado a sua atenção nos ambientes de aprendizagem. 
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O lançamento do projeto iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom), co-financiado pela 

Comissão Europeia e catorze Ministérios de Educação Europeus, contou com a colaboração de 

universidades, instituições de investigação e empresas do setor tecnológico num esforço para delinear 

as características das escolas do futuro. Como Kuuskorpi e Cabellos Gonzáles argumentam: 

o projeto destacou como as tecnologias digitais permitem hoje praticar metodologias de ensino 

orientadas à personalização e colaboração e, em particular, como é possível ativar efetivamente 

estratégias didáticas diferenciadas quando o ambiente de aprendizagem permite grandes graus de 

flexibilidade e é capaz de oferecer as possibilidades certas26 (2011, p. 10). 

Em simultâneo foi também lançada a iniciativa Future Classroom Lab, que apresentou um modelo 

experimental de sala de aula. Apresentado como um espaço polivalente composto por tecnologia e 

mobiliário flexível, na tentativa de ajudar a identificar contextos de aprendizagem envolventes com 

diferentes tipos de atividades educativas. O projeto permitiu criar milhares de salas de aula do futuro 

pelas escolas Europeias. Em Portugal existem mais de 30, tendo como propósitos secundários: 

sensibilizar os decisores políticos, divulgar resultados de investigação sobre o uso destes ambientes 

educativos inovadores e promover iniciativas de formação de professores para aquisição de ferramentas, 

métodos e estratégias para a conceção e execução de atividades didáticas em novos espaços 

educacionais flexíveis e multifuncionais (Kuuskorpi & Cabellos González, 2011). Infelizmente, nalguns 

contextos educativos esta é apenas uma sala em toda a escola, à semelhança das “antigas” salas de 

computadores que eram requisitadas para momentos esporádicos. Noutros contextos mais dinâmicos 

foram a força motriz para a mudança. No seguimento do pensamento de Kuuskorpi e Cabellos Ganzález, 

”espaços e ferramentas capazes de suportar um paradigma pedagógico diferente requerem a 

implementação de estratégias de ensino adequadas e, portanto, professores capacitados27” (2011, p. 

10). 

A questão da configuração dos ambientes de aprendizagem vai aumentando de complexidade consoante 

o nível de ensino que discutimos. Nos 2.º e 3.º ciclos, os obstáculos à mudança são maiores porque a 

discussão centra-se na fragmentação dos horários e das disciplinas, na centralidade do ensino disciplinar, 

                                                 
26 “Il progetto ha messo in evidenza come le tecnologie digitali permettano oggi di praticare metodologie didattiche orientate alla personalizzazione e alla 
collaborazione e in particolare come sia possibile attivare efficacemente strategie didattiche differenziate quando l’ambiente di apprendimento permette ampi 
gradi di flessibilità ed è in grado di offrire le giuste affordance” (Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
27 “Spazi e strumenti in grado di supportare un diverso paradigma pedagogico richiedono la messa in atto di strategie didattiche adeguate e dunque docenti 
preparati” (Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
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na limitação da sala de aula, no número de alunos, nos programas extensos, complexificando as 

possibilidades de mudança com dificuldades, entraves e resistências. 

No geral, a dimensão da mudança só alcançou o espaço limitado da sala de aula, mas a experiência 

tem-nos mostrado claramente que se quisermos usar as oportunidades oferecidas pela tecnologia 

(ambientes imersivos, robótica, simulações, realidade aumentada, e-learning, conteúdos e ferramentas 

digitais, entre muitos outros) e, em especial, as linguagens digitais disponibilizadas para a escola, o 

cenário de mudança terá de envolver todo o contexto educativo e aqui englobamos a arquitetura, o 

mobiliário e a pedagogia. 

Os profissionais da educação têm reconhecido a importância de projetar e planear o seu ensino em 

função das necessidades e características dos seus alunos. O desafio será sempre o de estimular o 

máximo do potencial das nossas crianças e jovens e as soluções encontradas tendem à aplicação de 

práticas colaborativas entre professores e alunos e entre eles próprios, promovendo a flexibilidade e a 

implicação na aprendizagem, abrindo-nos a novas formas de trabalho que capacitem os alunos a um 

controlo pessoal e a tomadas de decisão sobre o seu percurso de aprendizagem. E sobre este assunto 

esbaramos com argumentos contraproducentes sobre a maturidade emocional, cognitiva e social dos 

nossos alunos. 

Hudson e White (2019) apresentam-nos um esquema (Figura 31), que consideram ainda não definitivo, 

composto por várias tendências que identificaram como elementos influenciadores das novas paisagens 

da aprendizagem (Lange, 2019) do século XXI, importantes para compreender “as relações entre a 

pedagogia, a experiência curricular pretendida, a organização da aprendizagem e do ensino e a conceção 

de espaços de aprendizagem28” (Hudson & White, 2019, p. 14). Entendem que a experiência de 

aprendizagem do futuro deve ser motivadora, envolvente, criativa, aberta à colaboração e relevante para 

todos os alunos, tudo isto possibilitado por professores. 

 

                                                 
28 “(…) the relationships between pedagogy, the intended curriculum experience, the organization of learning and teaching, and the design of learning spaces” 
(Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
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Figura 31 – Desenho da pedagogia do espaço: espaços para estimular a criatividade e o movimento apresentado por 
Hudson e White (2019, p. 15). Tradução livre. 

 

1.2.6. Conceções de arquitetura, design e organização do espaço 

A investigação, as experiências educativas mais inovadoras e o progresso tecnológico têm-nos mostrado 

que a reinvenção da escola passa necessariamente pela reorganização do espaço escolar para que 

possamos responder às necessidades educacionais e sociais atuais. A escola, mais do que um edifício 

habitado por pessoas, é um dos lugares, por excelência, de crescimento individual, intelectual e social. 
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Na sua complexidade, o que discutimos atualmente é todo o modelo educacional. Não são os espaços 

bonitos e modernos que mudam a escola, nem as tecnologias mais recentes, nem as políticas educativas 

mais arrojadas, no entanto, graças ao potencial que tudo isto proporciona constituem-se inputs 

importantes para a mudança de comportamento dos indivíduos de toda e qualquer comunidade 

educativa. 

Neste capítulo, temos vindo a discorrer sobre a arquitetura escolar na perspetiva de arquitetura da 

aprendizagem (Pezzetti, 2020), apresentando exemplos de conceções arquitetónicas que influenciaram 

práticas educativas disruptivas e vice-versa, pois estes modelos são construções provenientes de 

processos de diálogo participativo. Neste contexto, não podemos deixar de pormenorizar alguns 

elementos integrantes do edifício escolar que afetam o nosso cérebro (Guillén, 2017), como, por 

exemplo, o mobiliário, os instrumentos de trabalho sejam eles os tradicionais ou as mais recentes 

tecnologias e as condições físicas existentes (o conforto térmico e sonoro, a luminosidade, a estética). 

Os estudos provenientes das neurociências já nos mostraram os impactos diretos das emoções na 

aprendizagem (Damásio, 1998; Guillén, 2017), ao lado de outros estudos que relacionam o ambiente 

físico e a aprendizagem relatando evidências da sua influência no nosso cérebro e, consequentemente, 

no nosso comportamento (Nair, 2016). A arquitetura, o design e as condições físicas dos edifícios 

escolares são, hoje, olhadas de um outro ângulo, compreendendo e assumindo a sua importância nos 

processos de inovação educacional, principalmente no que se refere às questões metodológicas. 

De acordo com os estudos realizados por Nair (2016), o desenho de espaços educativos adequados são 

aqueles que apresentam configurações variáveis em função das necessidades educativas dos alunos. 

Apresenta-nos quatro princípios do desenho de ambientes de aprendizagem em pequenas comunidades: 

1) que sejam acolhedores; 2) que sejam versáteis; 3) que sustentem atividades educativas diversas e 

específicas; e 4) que transmitam mensagens positivas. 

O primeiro princípio passa pela transmissão de uma mensagem de boas-vindas. A germinação do 

sentimento de acolhimento começa na entrada da escola e deve estender-se por todos os espaços 

ocupados pelos alunos e professores, de forma a que possam sentir-se seguros e respeitados. Este 

sentimento de respeito terá um reflexo positivo e alimentará o comportamento cívico, que é problemático 

em muitos contextos educativos. Como defende Nair, “a ideia de criar ambientes coloridos, confortáveis 

e personalizados nos quais os alunos se sintam respeitados e cuidados. O comportamento dos alunos 
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na escola está intimamente relacionado com as mensagens ocultas, enviadas pelo edifício29” (Nair, 2016, 

p. 93). 

O segundo princípio abraça a ideia de multifuncionalidade e personalização, a existência de diversos 

espaços que proporcionem, simultaneamente, múltiplas formas de aprendizagem, respondendo a 

necessidades individuais e do coletivo. 

O terceiro princípio que se propõe a sustentar as atividades educativas, encara a necessidade de 

existência de espaços com determinadas funções, isto é, espaços onde seja possível criar e isso implica 

atividades práticas, com alguma desorganização; ou espaços onde possamos trabalhar individualmente, 

sem ruídos ou distrações; e espaços amplos para trabalho de grupo ou para convívio, que facilmente 

possam ser reconfigurados e úteis para diversas atividades. Um princípio suportado por uma ideia 

interessante: “o edifício formado por uma série de comunidades de aprendizagem funcionará como um 

verdadeiro edifício que aprende30” (Nair, 2016, p. 93). 

Por último, não menos importante, a transmissão de mensagens positivas a quem o autor transfere 

responsabilidade aos indivíduos que fazem a comunidade educativa aquilo que ela é. “A própria 

organização da comunidade, na qual alguns adultos preocupados com a educação se reúnem para 

contribuir para o bem-estar dos alunos que a compõem, cria um clima positivo31” (Nair, 2016, p. 94). 

Estes quatro princípios traçados por Nair (2016) são fundamentais para que os ambientes de 

aprendizagem possam impulsionar a mudança da escola e a aprendizagem do século XXI. Atualmente, 

as nossas escolas não têm identidade, são quase todas iguais. Começa, aos poucos, a ganhar forma a 

ideia de necessidade de renovação, de reestruturação do espaço escolar não porque esteja degradado, 

mas sim para responder de forma mais adequada às necessidades da nossa sociedade em mudança. 

Precisamos de espaços completamente distintos das salas de aula em carteiras e filas, tornando-os mais 

personalizados, confortáveis, cómodos, que reflitam o mundo exterior tecnológico e estejam ajustados 

às reais necessidades. 

A pandemia Covid-19 veio trazer-nos um espaço e tempo de reflexão necessários à reestruturação da 

escola. Embora estejamos numa primeira fase, onde as decisões e ações se queriam rápidas e por vezes, 

fossem pouco refletidas, a longo prazo trar-nos-á outros efeitos e conclusões. O modelo de sala de aula 

                                                 

29 “La idea es crear ambientes coloridos, cómodos y personalizados en los que los alunos se sientam respetados y cuidados. El comportamento de los alunos 
en la escuela está muy relacionado com los mensages ocultos que envia el edifício” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
30 “El edificio formado como una serie de comunidades de aprendizaje funcionará como un verdadeiro edificio que aprende” (Tradução livre com o apoio do 
Google Tradutor). 
31 “La propria organización de la comunidade, en la que unos cuantos adultos preocupados por la educación se unen para contribuir al bienestar de los 
alunos que forman dicha comunidade, crea un clima positivo” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
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projetado em função de alguns metros quadrados por aluno e os corredores, áreas de mera circulação, 

muito comuns nas nossas escolas, levou-nos à oportunidade para repensar a utilização do espaço pela 

necessidade de manter a distância social. Esta tarefa muito dificultada pelas estruturas arquitetónicas 

atuais que pressupõe a utilização de um modelo pedagógico tradicional. Este é (foi) um dos desafios 

colocados às escolas, deixando clara a existência de constrangimentos provenientes da arquitetura. É 

certo que este acontecimento não é o cerne da questão que temos vindo a discutir, mas pode constituir-

se uma força motriz para a mudança. A mudança de paradigma, centrando a aprendizagem nos alunos, 

requer uma resposta arquitetónica diferente. 

Espaços para aprendizagem 

A aprendizagem jamais se restringe à sala de aula. Em toda a obra de Nair (2016) é recomendada a 

relação do espaço com o meio ambiente, a natureza e Siro López (2018) mostra-nos também como é 

possível conciliar a educação com a natureza e a arte. São vários os autores que relembram os benefícios 

da natureza para a restruturação cognitiva e para o rendimento escolar. Rachel e Stephen Kaplan (1989) 

falam-nos da ‘teoria da restauração da atenção’, sugerindo a criação de ambientes que provoquem uma 

‘suave fascinação’. Richard Louv (2008) fala-nos de ‘transtorno por défice de natureza’ chamando a 

atenção para a redução deste contacto por parte da geração Milénio (Howe & Strauss, 2000). Relata 

experiências e dados que sugerem benefícios no brincar e aprender ao ar livre: crianças menos 

agressivas, menos propensas a ficar doentes e com menos stresse. São vários os estudos e os autores 

que nos falam em melhorias na concentração e no alívio da fadiga cognitiva, quando existe uma relação 

direta com a natureza. 

O desenho tradicional das escolas oferece aos professores poucas oportunidades para ampliar a aula 

para o exterior e nos casos onde se criam espaços naturais adequados, não há garantias de que os 

professores os venham a utilizar (Nair, 2016). A aprendizagem ao ar livre e com arte, infelizmente, ainda 

é muito dirigida à educação pré-escolar. A entrada no primeiro ciclo marca uma nova etapa e uma 

mudança de metodologia. 

No que se refere ao ar livre, os recreios também carecem de estímulos de jogo, de brincadeira e de 

criatividade (cf. Capítulo III). Os espaços de jogo devem provocar respostas imaginativas, conexão com 

os outros jogadores e o meio ambiente e devem ser ajustados à faixa etária. Estes espaços devem ser 

entrelaçados com o espaço de sala de aula, isto é, podem e devem influenciar-se mutuamente, 

proporcionado atividades de aprendizagem, de brincadeira e de jogo. Como refere Nair, 
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pode ser tão simples como verificar a diferença entre areia, lama e neve nos seus dedos (com 

crianças de dois anos), ou contar as árvores nas instalações do centro (com crianças de cinco anos), 

ou gravar em vídeo os hábitos de nidificação de um pássaro (com crianças de dez anos). Tendo em 

mente que atividades práticas como estas tendem a ser mais eficazes para a aprendizagem ao longo 

da vida do que atividades passivas, as escolas devem saber valorizar o trabalho de campo e projetar 

áreas que garantam esta modalidade chave de aprendizagem32 (Nair, 2016, p. 148). 

Por sua vez, os espaços de biblioteca são lugares propícios para aprender, para a investigação individual 

ou em grupo, para passatempo ou prazer na leitura ou na pesquisa. Não são lugares propícios para o 

ensino. Numa época digital onde a informação está acessível no motor de pesquisa Google e os livros 

estão, cada vez mais, disponíveis em dispositivos móveis, podemos questionar a organização e design 

destes espaços escolares e reafirmar a necessidade de também eles serem renovados. Sempre foram 

vistos como locais físicos que albergam recursos físicos perfeitamente catalogados para que os alunos 

facilmente encontrem a informação que procuram. Nos últimos anos temos assistido a uma massiva 

revolução neste campo e o acesso à informação acontece, cada vez mais, via internet. A renovação 

destes espaços passa por um propósito maior, “as bibliotecas tentam conectar pessoas com ideias33” 

(Nair, 2016, p. 128). O conceito de acesso à informação também mudou com o mundo tecnológico. Os 

algoritmos da Google nem sempre nos permitem acesso à informação mais relevante para as nossas 

pesquisas, por diversas razões. De qualquer modo, a maior barreira ao acesso à informação somos nós 

próprios, seja a procura efetuada num livro ou na internet e nesta tarefa precisamos de orientação e 

trabalho de competências. Precisamos de definir bem o que procuramos, de saber diferenciar a 

informação boa da má, de ganhar experiência de investigação, de interpretar e comunicar resultados e 

neste campo, só os bons professores nos podem ajudar. 

Os educadores entendem que um motor de pesquisa não é um professor. Eles sabem que o Google 

não pode desenvolver uma atividade de aprendizagem baseada em pesquisa, que use os melhores 

recursos disponíveis nos mundos físico e virtual e guie os alunos numa viagem de aprendizagem 

personalizada. Este tipo de combinação complexa de orientação, conhecimento e criatividade requer 

um educador especialmente treinado34 (Nair, 2016, p. 129). 

                                                 

32 “Podría ser tan sencillo como notar en los dedos la diferencia entre arena, barro y nieve (com niños de dos años), o contar los árboles que hay en las 
instalaciones del centro (com niños de cinco años), o grabar en vídeo los hábitos de anidamiento de un pájaro (com niños de diez años). Teniendo en cuenta 
que actividades prácticas como estas suelen resultar más eficaces para el aprendizaje para toda la vida que las actividades passivas, los centros tienen que 
saber valorar el trabajo de campo y diseñar zonas que garanticen esta modalidade clave de aprendizaje” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
33 “las bibliotecas tratan de conectar a personas com ideas” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
34 “Los educadores entendien que un motor de búsqueda no es un profesor. Saben que Google no puede desarrollar una actividad de aprendizaje basada en 
la investigación que use los mejores recursos disponibles en el mundo físico y el virtual y guíe a los estudantes en un viaje de aprendizaje personalizado. 



62 

Neste sentido, devemos pensar na distribuição dos recursos pelos espaços educativos. Fará sentido a 

existência de salas com computadores, os conhecidos laboratórios de informática? Em vez disso, poderão 

ser implementadas outras soluções como pontos de carga para computadores portáteis permitindo uma 

aprendizagem personalizada e responsável. Estas pequenas mudanças ajudarão se propusermos aos 

alunos tarefas diferentes contemplando os fatores: liberdade, autonomia e responsabilidade, para 

utilizarem a ferramenta que precisarem sem terem a necessidade de pedir autorização e ultrapassando 

a barreira de que todos têm que realizar a mesma atividade ou as mesmas tarefas. 

Uma característica das tendências arquitetónicas atuais é a colocação de portas de vidro amovíveis 

permitindo a transparência entre os diferentes espaços, trazendo vantagens para as novas configurações 

do espaço e para os modos de ensinar e de aprender, permitindo uma mudança de interpretação do 

conceito de vigilância e segurança. A vigilância passa a uma tarefa simples, facilitada pela transparência 

que passa uma mensagem clara e tem consequências no comportamento das pessoas (Nair, 2016). 

Espaços para convívio e socialização 

Os espaços para convívio entre os alunos também são alvo de críticas pela sua pobreza de estímulo e 

criatividade. O bar ou a cantina são espaços de socialização naturais, estando associados à atividade 

típica do ser humano, como seja comer e beber em companhia. Na crítica de Nair (2016) aos bares 

escolares, descreve-os como espaços desenhados sobre uma equação matemática simples, prestando-

se a alimentar crianças e jovens num curto espaço de tempo. No entanto, estes podem e devem ser 

espaços convidativos à socialização ou ao trabalho individual e coletivo dos alunos. Podem servir diversas 

atividades educativas e passar mensagens positivas que influenciem ações e comportamentos. Podem 

integrar tecnologias e permitir o acesso livre a uma rede transformando-se num espaço para trabalho de 

pesquisa, discussão ou concretização de projetos em horários flexíveis. Nair projeta múltiplas funções 

para estes espaços, 

um bar bem projetado facilitaria a colaboração entre professores por meio de secções onde eles 

poderiam reunir-se em equipas e até mesmo trabalhar com os alunos. Os bares são também 

excelentes locais para eventos comunitários e para estabelecer a ligação com a natureza, através 

de esplanadas e jardins exteriores35 (2016, p. 155). 

                                                 

Este tipo de combinación compleja de guía, conocimiento y creatividad requiere contar con un educador especialmente formado (Tradução livre com o apoio 
do Google Tradutor). 
35 “una cafetería bien diseñada facilitaria la colaboración entre docentes por medio de secciones en la que estos pudieran reunirse por equipos e incluso 
trabajar com los estudantes. Las cafeterías son, además, lugares excelentes para eventos comunitários y para establecer una conexión com la naturaleza, a 
través de terrazas y jardines exteriores” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
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Estes espaços podem passar mensagens ocultas às crianças e jovens, dizer-lhes que são dedicados a 

eles, para que se sintam confortáveis e para que possam estudar ou simplesmente conversar com os 

amigos. 

Na Austrália elevaram os bares e as cantinas a espaços de aprendizagem associando-os a atividades 

educativas ao ar livre através da criação de hortas escolares, pois existe uma grande quantidade de 

conhecimento associado a esta atividade, desde elementos de escrita, matemática, meio ambiente, 

história, física e química. Tudo depende do conhecimento que queremos trabalhar. O trabalho de 

Stephanie Alexander, uma cozinheira australiana, apresenta um guia detalhado sobre práticas para 

estabelecer e trabalhar em hortas escolares, resultado num programa de jardinagem e culinária que 

desenvolveu numa escola de Melbourne, em 2001, e que deu lugar a uma Fundação dedicada à 

educação alimentar (Kitchen Garden Foundation). O programa proporcionou às crianças a oportunidade 

de plantar, colher, cozinhar e comer alimentos orgânicos e não processados. As hortas escolares também 

estão presentes nas escolas portuguesas, mas a um nível mais elementar. 

Os alunos podem ser envolvidos nos projetos de renovação de espaços permitindo recolher e 

implementar ideias que se adequem às suas necessidades e características. Este envolvimento poderá 

ter objetivos pedagógicos, de aprendizagem ou mesmo sociais, gerando sentimentos de pertença à 

comunidade educativa e consequentemente, respeito pelo espaço. 

Os recreios são também espaços dedicados ao convívio e socialização das crianças e jovens e também 

eles são deixados ao acaso. Mesmo as recentes configurações destes espaços são inanimadas e vazias. 

Existem escolas de primeiro ciclo com recreios em cimento e espaços verdes malcuidados; escolas do 

2.º e 3.º ciclos com espaços vazios ou campos dedicados ao desporto, onde muitas vezes não respondem 

às necessidades. 

Espaços para professores 

O próprio espaço escolar influencia o modo de trabalho dos professores que desde o primeiro ciclo do 

ensino básico ao ensino superior trabalham em salas de aula fechadas e independentes. Em Portugal e 

nalguns países, a partir do quinto ano de escolaridade os alunos e os professores deambulam de sala 

em sala para receber e passar informações e conhecimentos. Nair, na sua crítica, refere que “o 

https://www.kitchengardenfoundation.org.au/
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prejudicial aqui não é, em si, o movimento constante, o prejudicial é que com ele ninguém desenvolve o 

sentido de cuidar do espaço36” (Nair, 2016, p. 117). 

Os professores são responsáveis por organizar e planear as suas aulas e, para isso, estão condicionados 

pelo tempo e pelas características do espaço de que dispõem. A organização do espaço, tal como a 

conhecemos, dificulta o trabalho colaborativo dos professores, diríamos que os espaços não convidam a 

esse tipo de tarefa. 

A projeção e o planeamento de salas de professores devem ter em consideração a possibilidade de juntar 

aqueles que trabalham com os mesmos alunos, disponibilizando espaços para que possam trabalhar 

individualmente ou em grupo nas planificações e avaliações. Não é um ambiente para todos, não é um 

ambiente individual, mas sim um espaço de reunião com objetivos comuns, dando oportunidade para 

traçar e planear projetos interdisciplinares e pensar na resolução de necessidades específicas e de bem-

estar dos alunos (Nair, 2016). Nas escolas portuguesas fala-se pouco de bem-estar relacionado com 

alunos e professores, estes têm que ser resilientes e trabalhar nas realidades existentes. 

Neste aspeto também é importante terem flexibilidade de horários para que hajam momentos que 

coincidam com a disponibilidade de todos. Na investigação de Nair sobre as necessidades dos 

professores, relacionadas com os seus espaços de trabalho, reuniu um conjunto de itens que descreve 

da seguinte forma: “os professores precisam de um lugar para estar, refletir e planear de modo individual 

ou coletivo. Precisam também de um espaço de armazenamento para guardar os seus materiais e 

pertences pessoais37” (Nair, 2016, p. 120). Os espaços existentes dedicados aos professores nem 

sempre respondem às suas necessidades ou têm em conta elementos estéticos e de conforto, pelo que 

será necessário criar espaços confortáveis que estimulem o trabalho colaborativo e valorizem o professor 

enquanto pessoa. 

A sala dos professores é extremamente importante. É um local onde podem afastar-se dos alunos para 

refletir ou planear estratégias, conversar com outros colegas ou simplesmente fazer uma refeição social 

num espaço agradável. No entanto, também é importante que hajam espaços comuns para compartilhar 

na hora do almoço. Uma cantina pode gerar uma sensação de família e modelar os comportamentos 

das crianças, vivenciando momentos sociais tranquilos e agradáveis (Nair, 2016). 

                                                 
36 “Lo malo aqui no es el movimiento constante em sí, lo realmente malo es que con ello nadie desarrolla el sentido de cuidado del espacio” (Tradução livre 
com apoio do Google Tradutor). 
37 “Los profesores necesitan un sitio donde sentarse, reflexionar y planificar de forma individual y colectiva. También un espácio de almacenaje para guardar 
sus materiales y sus pertenencias personales” (Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
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É importante valorizar todos os membros da comunidade educativa, pois a escola é o retrato micro da 

sociedade. A existência de um espaço (ou vários) onde os professores possam trabalhar, em boas 

condições, poderá constituir-se um elemento de valor que lhes permita fazer o melhor possível. 

Design 

As preocupações com os edifícios escolares tendem a basear-se no seu estado físico e dos seus 

equipamentos, tendo em conta aspetos como estabilidade das estruturas e dos sistemas elétricos ou 

questões de segurança, mostrando pouca preocupação com a adequação das instalações às 

características e às necessidades sócio emocionais e mesmo cognitivas das pessoas, apesar de toda a 

investigação que se tem feito. Felizmente, o leque de preocupações tem-se alargado e as tendências 

mostram-nos uma maior preocupação com a pessoa em si, com o bem-estar, com o conforto e com a 

estética nos contextos educativos e, neste campo, a área ligada ao design têm tido um papel 

preponderante. 

As tendências da modernidade apontam para um edifício escolar em constante mutação, adaptando-se 

às necessidades daqueles que o ocupa e respondendo de forma positiva e flexível à ação educativa, 

tornando-o num edifício que aprende (Azevedo, 2012; López, 2018; Nair, 2016), um edifício vivo. 

Neste cenário de escola e de sala de aula é fundamental falarmos sobre a questão do mobiliário. Aqui 

encontramos um dos elementos centrais de ligação entre o indivíduo e a escola: o nosso lugar, a nossa 

carteira, a nossa mesa de trabalho. Quando pensamos numa sala de aula inevitavelmente pensamos em 

mesas e cadeiras. 

As primeiras mesas e cadeiras eram pesadas e acopladas uma à outra para que não se pudessem 

movimentar, respondendo ao modelo pedagógico implementado na escola de massas (Figura 32). Era 

importante sentar todos os alunos para que pudessem ouvir a lição, era uma forma de controlar e 

disciplinar o comportamento das crianças em idade escolar. Deste modo, limitaram as possibilidades de 

movimento e as distrações, permitindo a implementação de uma conceção de aula centrada no 

professor, a autoridade indiscutível na sala de aula. Foi a solução encontrada para o problema da época, 

jamais funciona agora. O espaço comunicava com as crianças. ‘Este é um espaço de trabalho. Escolhe 

o teu lugar e mantem-te sentado até acabar a lição. As mesas não são para mover e estão viradas para 

o teu professor que te vai dizer coisas muito importantes’. Neste ambiente tudo contribuía para ajudar o 

professor na tarefa de disciplinar o comportamento dos alunos. Hoje, as crianças têm mais estímulos e 

novas formas de acesso à informação, pelo que ao longo dos tempos fomos recebendo vários indícios 

que nos fizeram refletir. 
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Figura 32 - Carteira escolar de dois lugares com assento e mesa contíguos, em madeira (esquerda) e sala de aula com 
carteiras individuais, em madeira (direita). Fonte: Património Museológico da Educação, em http://edumuseu.sec-

geral.mec.pt/ 

Este elemento foi evoluindo no seu design passando por mesas retangulares grandes e pesadas, 

posteriormente feitas com materiais mais leves para que facilmente permitissem a sua reconfiguração 

no espaço, até atualmente que as vemos com diferentes formatos, flexíveis e combináveis consoante as 

necessidades (Figura 33). De qualquer forma, elas constituem ainda o elemento sobre o qual os alunos 

se apropriam tornando-as suas, nem que seja por breves momentos. Na aula esse é o seu lugar, a sua 

mesa de trabalho. 

  

Figura 33 – Mobiliário escolar atual permitindo a individualidade e flexibilidade nas configurações em sala de aula. Fonte: 
catálogo da Nautilus, em https://www.nautilus.pt/catalogos/ 

As mesas admitem formatos diversos, leves para que as próprias crianças as possam mover, as cadeiras 

possam ser empilhadas para arrumação fácil, laváveis e ecológicas. Algumas cadeiras podem ter rodas. 

As novas conceções do espaço, mais modernas, tendem a afastar esta ideia quando a sala de aula é um 

espaço aberto e multifuncional. No entanto, existe sempre na escola um espaço que abraçamos como 

nosso. É uma necessidade inata à condição humana. Por exemplo, nas escolas disruptivas como a Agora 

School, na Holanda, vemos a importância de existir um espaço de trabalho pessoal sobre o qual podemos 

organizar de acordo com os nossos gostos e desejos. Uma breve consulta online ao artigo Meet the 

school with no classes, no classrooms and no curriculum, publicado por Andrew Webb, no Medium, a 3 

http://edumuseu.sec-geral.mec.pt/
http://edumuseu.sec-geral.mec.pt/
https://www.nautilus.pt/catalogos/
https://medium.com/pi-top/meet-the-school-with-no-classes-no-classrooms-and-no-curriculum-7cc7be517cef
https://medium.com/pi-top/meet-the-school-with-no-classes-no-classrooms-and-no-curriculum-7cc7be517cef
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de maio de 2019, claramente podemos observar a ideia dos espaços de trabalho individuais dos alunos, 

percebendo uma nova visão e conceção sobre o mobiliário escolar, em específico, a mesa do aluno na 

sala de aula. Nesta escola, os alunos têm a oportunidade de construir a sua própria mesa de trabalho, 

sendo esta uma atividade de aprendizagem relacionada com os conteúdos programáticos do currículo 

nacional. 

Os hábitos sedentários são um problema nos contextos educativos, já que as crianças passam a maior 

parte do tempo sentadas, atitude que contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O 

design de mobiliário escolar também nos dá o seu contributo apresentando-nos mesas para estarmos 

de pé, embora com pouca expressão nas nossas salas de aula. A investigação sobre a utilização deste 

tipo de mobiliário sugere melhorias significativas ao nível do funcionamento da memória de trabalho e 

benefícios cognitivos associados à possibilidade de movimento (Mehta, Shortz, & Benden, 2015). 

Estes são elementos representativos da filosofia do contexto escolar, nas palavras de Mosa 

a carteira não é apenas mobiliário e abdicar dela significa tornar tangível o que Freinet interpretou 

como a redução da hierarquia entre professor e aluno, na ótica de prefigurar novos equilíbrios e 

novos papéis. É também um sinal da utilização de métodos de ensino diferentes das aulas frontais, 

pois são as configurações internas da sala de aula que suportam diferentes momentos didáticos (a 

escola 2.0)38 (2019, p. 48). 

As influências do design nos contextos educativos não se ficam pelo espaço de sala de aula, alargando-

se a todo o edifício, como pudemos observar nos exemplos que apresentamos anteriormente. 

As mudanças das instalações escolares devem realizar-se tendo em conta o futuro, olhando atentamente 

para os contextos de trabalho atuais, para a variedade da oferta educacional e, sobretudo, para as 

necessidades de cada comunidade educativa e de cada pessoa em específico, pois não variam assim 

tanto. Pequenas mudanças para melhorar as práticas educativas e os processos de aprendizagem são 

possíveis e podem fazer-se gradualmente. O importante é que as mudanças ao nível da organização dos 

espaços sejam realizadas progressivamente e sejam acompanhadas pelo envolvimento da comunidade 

na mudança das práticas educativas. 

Condições físicas 

                                                 
38 “La cattedra non è solo un mobilio e rinunciarvi significa rendere tangibile quello che Freneit interpretò come la riduzione delle gerarchie tra docente e 
studente, nell’ottica di prefigurare nuovi equilibri e nuovi ruoli. È anche il segnale del ricorso a metodi didattici diversi dalla lezione frontale, come pure lo 
sono le organizzazioni interne dell’aula che supportano momenti didattici diversi (la scuola 2.0)” (Tradução livre com apoio do Google Tradutor). 
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Seguindo a linha de pensamento relacionada com o bem-estar físico e cognitivo de alunos e de 

professores, não podemos deixar de referir o papel das condições físicas dos edifícios escolares, 

relacionadas com a iluminação, com a temperatura, com a ventilação e com a sonorização. São questões 

técnicas sobre as quais os arquitetos devem refletir, sustentando decisões com base em resultados de 

investigação, pois existem evidências científicas que comprovam os benefícios inerentes à condição de 

ser humano. 

A iniciativa californiana Daylighting in schools tem permitido estudar a influência da luminosidade nos 

espaços educativos concluindo que as salas de aula bem iluminadas, com luz natural e vista para 

espaços verdes, influenciam positivamente o bem-estar físico e emocional dos alunos e inclusive 

favorecem a concentração na realização das tarefas (Heschong Mahone Group, 1999). No entanto, esta 

não é uma tarefa simples, pois está associada a outros fatores como sejam os climáticos ou o 

posicionamento geográfico do espaço. Estudando ao pormenor as diferentes variáveis, os estudos do 

Heschong Mahone Group (1999) também comprovam efeitos negativos na aprendizagem provenientes 

de condições desadequadas como a inexistência de persianas para impedir o ofuscamento pela luz solar 

direta. São alguns exemplos a ter em consideração nos planos arquitetónicos, de forma a encontrarmos 

a solução mais adequada. No contexto português, a atenção sobre os efeitos provenientes das condições 

físicas dos edifícios e dos seus espaços educativos na aprendizagem ainda não está presente. O bem-

estar nas escolas está associado, principalmente, a questões de segurança pelo que, por exemplo, as 

janelas e as portas transparentes são identificadas na documentação técnica do Ministério da Educação 

como elementos de risco (Inspeção-Geral da Educação, 2005; Ministério da Educação, 2003). 

A temperatura é um elemento que nos perturba se em excesso, quer pelo frio, quer pelo calor e 

consequentemente, influencia-nos a nível cognitivo e emocional. A investigação sobre esta condição em 

contexto educativo sugere-nos que um ambiente confortável deverá acontecer com uma temperatura 

entre os 20ºC e os 23ºC para que possa favorecer positivamente a aprendizagem, associando-se uma 

boa ventilação (Lewinski, 2015; Li & Sullivan, 2016; Wargocki & Wyon, 2011). O ruído é outro fator que 

poderá influenciar a aprendizagem, pelo que o uso de painéis acústicos, carpetes ou tapetes ou outros 

elementos de decoração poderão reduzir estas perturbações. Dada a complexidade dos processos 

cognitivos, estes não serão fatores decisivos, pois a aprendizagem está ligada a diversas variáveis, no 

entanto, influenciam o nosso comportamento e os nossos estados emocionais pelo que os devemos ter 

em consideração quando tratamos do bem-estar físico e emocional dos nossos espaços de 

aprendizagem. 
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Um fator mais recente nas perspetivas do design escolar, incluído nesta equação das condições físicas 

ideais, é a cor e a decoração dos espaços. A tendência, como podemos verificar ao longo deste texto, é 

para a combinação entre paredes brancas e acessórios (mobiliário) de cores vivas para estimular a 

aprendizagem (Barrett, Davies, Zhang, & Barrett, 2016; Engelbrecht, 2003). O uso da cor nos ambientes 

de aprendizagem tem impacto nas pessoas a nível emocional, estimulando o cérebro para a criatividade 

e realização de tarefas (Engelbrecht, 2003). 

1.2.7. Síntese 

O debate público sobre as questões educacionais tem sido monopolizado pelas temáticas mais visíveis, 

não deixando aprofundar a reflexão ao âmago da questão, seja a nível internacional, seja a nível nacional, 

daí encontrarmos países em diferentes fases no que se refere ao conceito de arquitetura da 

aprendizagem, na perspetiva holística de Pezzetti (2020). Em Portugal, os tópicos de discussão passam 

pela segurança, pelas características dos edifícios escolares que se encontram degradados e que 

provocam acidentes, pelo elevado número de alunos por sala de aula, pela obesidade do currículo, 

orientando a discussão e a atenção pedagógica para a reorganização do espaço único de sala de aula 

sobre o qual têm decaído as ações com o projeto Future Classroom Lab, por exemplo, enquadrando 

práticas mais ou menos inovadoras. 

Há largos anos que a sala de aula clássica representa um obstáculo à renovação da escola face à 

evolução da sociedade que é cada vez mais digital. A escola tem sido um lugar impregnado de restrições, 

ansiedades, mal-estar, burocracias e é urgente impulsionar a mudança para que possa transformar-se 

num ambiente aconchegante onde todos cuidam de todos, com respeito pela idade, condição e 

capacidade de cada um, trabalhando colaborativamente para elevar o potencial da geração Milénio 

(Howe & Strauss, 2000). 

Nesta revisão sobre o estado da arte, encontramos características comuns que nos evidenciam 

indicadores e tendências para a mudança: as novas configurações do espaço, da sua organização 

tornando-o flexível e multifuncional; a abertura da sala de aula à escola, ao exterior e à comunidade local; 

a incorporação da tecnologia como uma ferramenta de trabalho para a aprendizagem e para a inovação, 

no sentido de criar novos sentidos; a visão como centro cívico, aberta à comunidade envolvendo pessoas 

e respirando cultura; a oferta de formação docente também ela inovadora. 

Os primeiros indícios de mudança no processo de reflexão sobre a função dos espaços escolares foram 

iniciados, em diversos tempos, a nível internacional e tem sido um trabalho colaborativo entre entidades 



70 

empresariais ligadas à arquitetura e design e as comunidades educativas envolvendo dirigentes, 

professores e alunos. Os resultados destas parcerias têm-nos presenteado com visões muito 

interessantes para o futuro da Educação. Tem sido um trabalho gradual e moroso, com muitas 

experiências e estudos sobre os mais diversos ângulos. Não existe uma solução única e esta reflexão 

mostra evidências da diversidade de ambientes educativos e práticas pedagógicas. 

A investigação também confirma que a inovação e a mudança não ocorrem de cima para baixo, mas sim 

que é necessário criar redes de contágio que promovam a transformação informada e sem medo 

(Bocconi, Kampylis, & Punie, 2012; Laici, Mosa, Orlandini, & Panzavolta, 2015). 

A proposta do grupo de pesquisa italiano do Instituto Nacional de Documentação, Inovação e Pesquisa 

Educativa39 (INDIRE), apresenta o modelo de espaços educacionais 1+4. No seguimento da investigação 

no campo da mudança dos espaços educativos, expuseram este modelo que se tornou num manifesto 

para a nova geração de espaços educacionais. O número 1 representa o espaço do grupo, o ambiente 

multifuncional da aprendizagem da turma, decorrente da evolução da sala de aula tradicional que se 

abre à escola e ao mundo. Um ambiente que permite realizar um conjunto de atividades didáticas 

diversificadas. O número 4 representa os espaços da escola que são complementares e não mais 

subordinados. São eles: a Ágora, grande espaço de assembleia onde todos se reúnem para acompanhar 

eventos de interesse plenário; o átrio comum, espaço informal com almofadas, sofás, cadeiras para 

acomodar as crianças nos seus tempos livres; a área individual onde o aluno se pode concentrar 

distanciando-se do contexto envolvente; e a área de exploração ligada aos laboratórios, as áreas onde os 

alunos se dirigem quando têm de realizar atividades que requerem ferramentas específicas como um 

laboratório de ciências ou uma sala de aula digitalizada para atividades de elevado potencial tecnológico 

(Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa, n.d.). Estes cinco ambientes 

propostos pela INDIRE, provenientes da investigação e reflexão em equipa, representam uma nova 

articulação do espaço e das atividades didáticas e, consequentemente, do papel dos professores exigindo 

uma nova articulação dos horários, novos elementos de mobiliário e novos instrumentos de trabalho, 

resultando numa verdadeira transformação da escola tal como a conhecemos. 

A organização da escola segundo esta proposta tem, sem dúvida, implicações didáticas, tal como a 

inclusão e a fluidez dos processos de comunicação proporcionados pelas tecnologias. É necessário 

repensar a organização e a estética dos ambientes de aprendizagem sobre diferentes aspetos que se 

complementam: a questão do bem-estar e da qualidade de vida de alunos e professores transformando 

                                                 
39 Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
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o que é homogéneo e padronizado em algo caloroso e pessoal compreendendo na íntegra a analogia 

que Mosa (2019, p. 32) nos apresenta sobre ‘espaço’ e ‘lugar’; a questão das tecnologias que devem 

ser vistas como instrumentos de apoio ao estudo, à investigação, à curiosidade, ao acesso à informação 

e à comunicação das aprendizagens concretizadas; a segurança que pode ser entendida do ponto de 

vista da proteção/proibição ou da responsabilidade e autonomia. Existe um sem fim de soluções flexíveis, 

multifuncionais, modulares e facilmente reconfiguráveis para apoiar as atividades educativas, 

satisfazendo contextos sempre diferentes. É certo que continuaremos a encontrar obstáculos e 

constrangimentos para os quais teremos de encontrar novas soluções. A formação aplicada à prática e 

o diálogo em rede poderão contribuir para desbloquear os constrangimentos criados pela classe docente 

resistente à mudança, que força a sua natureza estática e imutável. A verdadeira colaboração entre todos 

os membros da comunidade educativa poderá proporcionar às crianças e aos jovens experiências de 

aprendizagem contextualizadas e significativas. O envolvimento de dirigentes escolares, professores, 

alunos, arquitetos e designers na projeção dos espaços educativos, estimulando o diálogo de perspetivas 

poderá contribuir para a edificação de ambientes mais adequados às necessidades de cada comunidade 

e de cada contexto educativo. Poderão argumentar que a prática é bem mais complexa e que os 

professores deambulam de escola em escola, não chegando a desenvolver um sentimento de pertença. 

Que os alunos habitam o edifício escolar por um curto período de tempo, logo não traria benefícios 

imediatos e com repercussões diretas. No entanto, poderão dar ideias ou expressar as suas 

necessidades, que serão necessidades de outros, e consequentemente, estarão a contribuir para a 

criação de espaços flexíveis, dinâmicos (Nair, 2016) e mais adequados aos desafios da nossa sociedade 

em mudança. 

Os Ministérios da Educação e as políticas educativas podem facilitar ou dificultar a inovação educativa, 

em ambos os casos não são responsáveis independentes, mas sim atores da complexidade que é a 

escola e as pessoas que por ela se cruzam e trabalham. É necessário a existência de um esforço 

conjunto, cada um incorporando eticamente o seu papel, apoiados por dirigentes visionários. 

Estes novos cenários educativos, mais flexíveis, com tendência à personalização e à colaboração são 

também instrumentos publicitários de uma determinada conceção educativa. A liberdade de movimento 

e de ação que proporciona, as mensagens ocultas que emitem são potenciadoras de práticas 

pedagógicas mais inovadoras. 

A evolução do mundo não caminha individualmente, mas sim interfere na globalidade do seu 

funcionamento. A evolução tecnológica interferiu com mudanças nas mais diversas áreas. No que se 
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refere à arquitetura existiram avanços nas técnicas de construção e no desenho de equipamentos e 

mobiliário apresentando desafios para a conceção, design e organização do espaço, inclusive os espaços 

educativos. Ao mesmo tempo surgem novas formas de ensino e aprendizagem, novos recursos didáticos 

de caráter tecnológico que exigem de professores e alunos novas formas de organização do trabalho e 

de pensamento da ação educativa. Como refere De La Orden(1974)(1974), “a solução única, rígida e 

uniforme dá lugar a diferentes soluções, todas originais e valiosas e todas, por definição, experimentais 

e abertas às adaptações necessárias que exige a mudança permanente no mundo da educação40” (1974, 

p. 86). 

Se as metodologias de ensino se alteram, indo além da abordagem frontal, também a construção dos 

edifícios escolares terá de responder a parâmetros e critérios de organização arquitetónica e espacial 

completamente reconfigurados. Do ponto de vista de Nair (2016), também é necessário que a arquitetura 

seja criativa e livre para conceber espaços pouco convencionais, que possam responder a necessidades 

futuras, ainda não detetadas. Deve ir além das necessidades identificadas pela comunidade educativa, 

estimulando novas ideias. 

Em resposta à nossa pergunta inicial: é o modelo arquitetónico conceptual que conduz a ação educativa 

ou é a ação educativa que orienta o modelo arquitetónico conceptual? Diríamos que têm de caminhar de 

mãos dadas na procura das melhores soluções para servir adequadamente as diferentes comunidades 

educativas. 

As novas ideias sobre edifícios escolares mostram-se contemporâneas, modernas e isto significa espaços 

mais amplos, abertos e multifuncionais, com cores vivas e atrativas, com muita entrada de luz natural, 

ligada à natureza para que possa ser explorada e aprendida. São espaços que nos aproximam da 

aprendizagem real, do conhecimento, dos conteúdos curriculares em vez de nos distanciar e levar à 

aprendizagem apenas através dos livros. 

Conforme cita Martinho (2011, p. 24) referenciando o trabalho de Martins, 

(…) o espaço escolar projecta os modelos educativos que orientaram a sua concepção, tornando-se 

um poderoso factor do currículo oculto. Por um lado, define os lugares da acção pedagógica, 

conformando-lhes os contornos e tornando-os em si mesmo, um instrumento pedagógico; por outro 

lado, ele constitui um contexto das relações e comunicações que contribuem para a “alquimia” da 

                                                 

40 “la solución única, rígida y uniforme deja paso a soluciones diferentes, todas originales y valiosas y todas, por definición, experimentales y abiertas a las 
necessárias adaptaciones que exige el cambio permanente en el mundo de la educación” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
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vida na escola. Por isso os edifícios escolares se tornam importantes “documentos”, reveladores de 

concepções pedagógicas que os inspiraram (Martins, 1995: p. 7). 

E porque a escola não é um edifício, são pessoas que se relacionam e que aprendem, 

a sequenciação de diferentes momentos didáticos que requerem ambientes e configurações 

distintas, aluno-professor ou aluno-aluno, é a base de uma ideia diferente de edifício escolar, que 

deve ser capaz de garantir a integração, complementaridade e interoperabilidade dos seus espaços. 

Estas necessidades assentam num princípio de autonomia de movimento do aluno que só um 

espaço flexível e multifuncional pode permitir41 (Ministerio dell’Istruzione, 2013: p. 3). 

Neste contexto, o professor continua a ter um papel fundamental, embora renovado, oferecendo o seu 

apoio e orientação no caminho da aprendizagem e do crescimento pessoal. Partimos para um modo de 

trabalho onde as peculiaridades e as diferentes competências de cada um são valorizadas e 

contempladas, tendo em vista a elevação do potencial máximo de cada criança (UNICEF, 2019) e 

consequentemente, a obtenção de resultados positivos para o coletivo. 

Em resposta à pergunta simples ‘Como serão as escolas do futuro?’, diríamos que serão tão fantásticas 

quanto as conseguirmos imaginar, conceber e relacionar. Em 2020, ano da escrita desta tese, deixamos 

como inspiração a referência ao trabalho futurístico do arquiteto italiano Renzo Piano que projeta uma 

escola como centro cívico, uma escola aberta à comunidade, moderna, segura e sustentável. Apresenta-

se como uma escola que não fecha portas, que também pode ser habitada à noite onde, do terraço, as 

crianças podem observar o céu e as estrelas ou participar em eventos sociais, culturais e educativos com 

as suas famílias. 

 

1.3 INOVAÇÃO EDUCATIVA E TECNOLOGIA 

O conceito de inovação na educação tem abalado com a estrutura do modelo moderno de educação 

escolar, descrito por Azevedo (2000), que se encontra, atualmente, em estado de revisão e atualização, 

pois as velozes mutações tecnológicas e sociais interferem nas estruturas educativas que não podem, 

nem devem permanecer imóveis e imutáveis. 

                                                 
41 “La sequenzialità di momenti didattici diversi che richiedono setting e configurazioni diverse alunni-docente o alunni-alunni sta alla base di una diversa idea 
di edificio scolastico, che deve essere in grado di garantire l’integrazione, la complementarietà e l’interoperabilità dei suoi spazi. Queste necessità hanno alla 
base un principio di autonomia di movimento per lo studente che solo uno spazio flessibile e polifunzionale può consentire” (Tradução livre com apoio do 
Google Tradutor). 
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Falar de inovação na educação requer de nós a compreensão e o enquadramento da dimensão social e 

temporal, pois a nossa visão dependerá das características do tempo em que vivemos, que nos permitirá 

percecionar a autenticidade da mudança social e, consequentemente, o nível de inovação em execução. 

Terrén (1999) ajuda-nos, neste enquadramento, distinguindo três grandes fases da evolução da 

escolarização moderna: uma primeira fase, que compreendeu a escolarização de massas; uma segunda 

fase, que nos mostra a educação vinculada à igualdade de oportunidades, permitindo a mobilidade; e 

uma terceira fase, que perspetiva uma visão mais ampla da educação através da livre escolha de 

possibilidades no mercado. 

Uma grande parte dos estudos atuais, que investigam assuntos e fenómenos relacionados com a 

inovação na educação, procuram disseminar práticas e experiências educativas que associam a 

aprendizagem à tecnologia, ficando aquém o aprofundamento sobre o que é efetivamente inovar na 

educação. Esta conduta levou à predominância da retórica da inovação nos discursos educativos, sendo 

recorrente a ideia de inovação associada à tecnologia, às reformas educativas e à modernização, embora 

sejam conceitos diferentes que se tocam em determinados momentos. 

O conceito de modernização deriva de uma visão ocidental, que confere o avanço das sociedades 

seguindo padrões evolutivos que acentuam a importância da abertura à mudança, sendo que os países 

mais modernos são aqueles que se caracterizam como mais abastados, com cidadãos mais livres e com 

altos padrões de vida (Giddens, 1984, 1991). O conceito de modernização traz consigo inovações, 

adequadas ao contexto temporal, ajustadas ao desenvolvimento tecnológico e aos novos modos de vida 

que este desenvolvimento proporcionou. O conceito de reforma educativa leva-nos à ideia de alteração 

da estrutura e da organização educacional, modificando componentes do sistema educativo com o 

objetivo de melhorar, estando dependente da perspetiva de análise sobre o contexto atual e da visão de 

quem implementa (Afonso, 1997). O conceito de tecnologia transporta-nos para a aplicação do 

conhecimento científico e técnico na produção de soluções para fins comerciais ou não, podendo ser 

aplicadas em vários âmbitos, inclusive no setor educativo. Por sua vez, inovar conduz-nos à ideia de 

introdução de novidade e de mudança. 

Jesus e Azevedo (2020) apresentam uma perspetiva conceptual detalhando as variáveis e as diferentes 

escalas do conceito de inovação na educação, descrevendo-o como “multidimensional e multinível, ao 

serviço de um contínuo processo de melhoria da escola, necessariamente focado no desenvolvimento 

humano de todos e cada um dos alunos, segundo padrões de equidade e justiça social” (p. 22). Também 

Bocconi, Kampylis e Punie (2012) refletem sobre o conceito, referindo que a inovação não acontece de 
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forma isolada, mas sim fruto da conjugação de um conjunto de dimensões-chave que requerem um 

esforço comum entre os diversos intervenientes. Propõem oito dimensões-chave, que afirmam serem 

igualmente necessárias e vitais para o sucesso da inovação: conteúdo e currículo; metodologias de 

aprendizagem; metodologias de ensino; avaliação; infraestruturas; organização; liderança e valores; e 

conexão (Bocconi, Kampylis, & Punie, 2012, p. 9). 

Na discussão sobre o conceito de inovação, podemos ainda classificá-lo em três tipos: inovação 

incremental, radical e disruptiva, mostrando-nos que existem diferentes meios e modos de inovar, sendo, 

cada uma destas formas, importante para o avanço de qualquer setor. Os conceitos de inovação 

incremental e radical foram introduzidos e clarificados pelo economista Joseph Schumpeter (1939), que 

distingue a inovação incremental da inovação radical pelo facto de a primeira produzir melhorias sobre 

algo que já existe e a segunda criar algo novo. Focado na sua perspetiva de mercado, as mudanças 

implementadas a partir de uma inovação incremental estão focadas na melhoria da eficiência de um 

determinado produto já existente, ajudando as empresas a melhorar o seu posicionamento no mercado. 

Este tipo de abordagem é mais barato, menos arriscado e menos complexo. No nosso dia-a-dia 

conhecemos vários exemplos de inovações incrementais, como a Coca-Cola que introduziu sabores 

diferentes ao já existente. 

Por sua vez, a inovação radical é um processo complexo que introduz novidade através da criação de 

novos mercados, ainda não existentes, isto é, não apresenta um produto melhorado, mas sim algo novo 

e diferente para responder a uma mesma necessidade, como, por exemplo, o serviço de correio 

eletrónico da Gmail ou a fotografia digital, que foram possíveis com o desenvolvimento tecnológico. 

O conceito de inovação disruptiva foi introduzido pelo professor de Gestão da Universidade de Harvard, 

Clayton M. Christensen, reconhecendo-o como um processo onde um produto, uma tecnologia ou um 

serviço é transformado ou substituído por uma solução superior, resultando na rutura com os paradigmas 

tradicionais e na criação de novos hábitos (Christensen, Horn, & Johnson, 2011). O potencial da inovação 

disruptiva é o de servir como exemplo de força positiva e significativa em todos os setores e áreas da 

sociedade e, no setor educativo, Christensen, Horn e Johnson (2011) dão um contributo preponderante 

refletindo sobre como a inovação disruptiva mudará a forma como aprendemos. Os computadores 

pessoais, a fotografia digital (no campo da imagem), o serviço Spotify (no campo da música) e, mais 

atual, a tecnologia de armazenamento da informação na nuvem são exemplos de inovação disruptiva. 

Estes conceitos podem gerar alguma confusão e, por vezes, podem ser difíceis de distinguir. No entanto, 

podemos afirmar que nem toda a inovação radical é disruptiva, mas toda a inovação disruptiva é radical. 
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As máquinas fotográficas e a fotografia serão um bom exemplo para percebermos esta ideia. As 

máquinas fotográficas analógicas tiveram sucesso durante muitos anos e foram uma inovação radical 

quando apareceram, pois criaram um novo produto no mercado. Dominaram durante anos, envolviam 

custos significativos ao nível da aquisição do produto e, posteriormente, na obtenção da fotografia em si 

que era um processo difícil e demorado e não era acessível a todos os consumidores. Após a 

transformação digital todo este setor se alterou e o mercado da fotografia mudou completamente. A 

fotografia digital não foi apenas um produto novo, mas sim uma mudança profunda para o mercado, 

uma vez que se criou um novo hábito de consumo para todos nós, massificando o uso da fotografia. Por 

esta razão, é que a fotografia digital foi uma inovação disruptiva e, no início, uma inovação radical. 

Num mundo cada vez mais tecnológico, os empreendedores estão constantemente à procura de novas 

formas de alavancar a tecnologia existente. Este tipo de abordagem é comum nos contextos educativos 

que se vêem bombardeados com novas soluções tecnológicas para a promoção de melhor ensino e 

aprendizagem. Por exemplo, a Microsoft que está constantemente a trabalhar em novas soluções para 

a Educação através da adaptação e da transformação das suas soluções informáticas destinadas às 

empresas. No último ano, temos assistido a uma evolução gigantesca ao nível da oferta de ferramentas 

digitais para a Educação, respondendo às necessidades causadas pela pandemia Covid-19, onde a 

plataforma Microsoft Teams oferece um conjunto de possibilidades para a Educação. 

A maior parte dos contextos educativos têm introduzido inovações incrementais nos processos de ensino 

e de aprendizagem e poucos são aqueles que conseguem produzir inovações disruptivas. Como referem 

Jesus e Azevedo (2020), “as mudanças que têm ocorrido na estrutura deste modelo [do modelo moderno 

de educação escolar], pesem embora os conflitos e a tensão que permanecem no seu seio, não alteram 

a sua configuração e esta permanece fundamentalmente a mesma” (p. 4). Assistimos, atualmente, a 

diversos movimentos educativos e ideias políticas que têm em vista a transformação da educação, 

atualizando este modelo para algo mais adequado às necessidades e às características da sociedade 

digital, dos jovens Milénio (Howe & Strauss, 2000). 

O início do século XXI marcado pela ampla difusão das tecnologias que provocaram profundas mudanças 

na nossa sociedade, equipando-nos com uma diversidade de dispositivos informáticos portáteis e 

poderosíssimos (computadores, tablets, telemóveis e smartphones), os avanços no campo da inteligência 

artificial, da robótica, das neurociências, da biotecnologia, da nanotecnologia, da própria informática pela 

evolução da cloud. Toda esta evolução levou a alterações na educação, colocando a discussão sobre a 
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problemática da inovação educacional na agenda dos discursos políticos e públicos no âmbito da 

educação. 

Conhecendo o passado e a história da Educação e neste estudo destacamos alguns momentos onde 

podemos facilmente perceber que a inovação também não é um assunto novo para a comunidade 

educativa, pois já passamos pela introdução dos manuais escolares, do quadro de lousa, ao quadro 

branco até ao quadro interativo, passando pela época dos diapositivos e dos retroprojetores até aos 

computadores, aos vídeo-projetores e às apresentações em PowerPoint e às mais atuais apresentações 

interativas em Prezi. Acontece que graças à evolução veloz das tecnologias, o termo inovação está em 

destaque, dominando os discursos sobre as temáticas e assuntos educacionais. 

Muitos são os autores que estudam e refletem sobre o que é inovação educacional, encontrando 

diferentes pontos de vista e perspetivas de análise. Nesta discussão, encontra-se algum consenso no 

facto de se entender a inovação como algo novo (Cadwell & Spinks, 2013; Carrier, 2017; Seechaliao, 

2017; Vincent-Lancrin, Jacotin, Urgel, Kar, & González-Sancho, 2017). Entre estes autores, Cadwell e 

Spinks (2013) defendem o conceito de inovação como a introdução de algo novo, que pode ser uma 

ideia, um método ou um dispositivo, no entanto, chamam a atenção que a inovação está dependente do 

contexto, isto é, nalguns contextos poderá ser considerado inovação, noutros poderá já existir nas práticas 

do dia-a-dia. Por sua vez, os estudos mais recentes sobre a promoção de inovações no contexto educativo 

assumem diferentes pontos de vista. Carrier (2017) fala-nos que as inovações poderão assumir a forma 

de ideias, práticas, produtos e serviços, tendo em vista provocar a mudança. Na visão abrangente das 

possibilidades promotoras da inovação, Vincent-Lancrin et al. (2017) pormenorizam os elementos destes 

quatro pontos, após a sua revisão da literatura: 

1. novos processos - abrangendo estratégias, métodos, procedimentos, técnicas, formas de 

organização, treinos ou desenvolvimentos; 

2. novos produtos – que poderão ser tecnologias, instrumentos, artigos, materiais, resultados, 

objetos, protótipos ou dispositivos; 

3. novos serviços – que respondam a necessidades de assistência, de ação, de dependência, de 

benefício, de provisões e de atenção; 

4. novos conhecimentos – ao nível da transformação, do impacto, da evolução, da cognição, do 

talento, do sistema, do modelo ou provenientes da dissidência. 
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Nesta sequência de pensamento, Seechaliao (2017) acrescenta ainda que a inovação não é gerada por 

um sistema de rotina, mas sim a partir de uma abordagem sistemática e de experimentação, melhorada 

com práticas de investigação. 

Há uma ideia geral de que a inovação educacional é uma mudança positiva, contemporânea e que vem 

dar resposta às necessidades da sociedade digital. Como referimos anteriormente, associado a este 

conceito encontramos também o conceito de mudança e de reforma educacional, embora não sejam 

sinónimos. Entre as décadas de 50 e 60, períodos marcados pela experimentação das primeiras 

máquinas de ensinar, se refletia sobre inovação, expondo-nos Huberman (1973), no seu trabalho, à 

distinção entre o conceito de mudança e de inovação, considerando a inovação como um processo 

voluntário e planeado ao passo que a mudança é involuntária, podendo ser consequência da inovação. 

Verificamos uma relação entre o desenvolvimento da tecnologia e o conceito de inovação educacional, 

pela constante introdução de equipamentos e dispositivos, que impreterivelmente obrigam a novas 

práticas e metodologias de ensino e de aprendizagem. Trabalhando na visão para a educação do futuro, 

a OECD (2010, 2015, 2018, 2019, 2020) perspetiva a necessidade de aquisição de novas competências 

que nos permitam, enquanto pessoas como um todo, enfrentar os complexos desafios e, por vezes, 

imprevistos como os que vivenciamos desde março de 2020. Valoriza a prosperidade comum, o bem-

estar e a sustentabilidade sendo a escola um local privilegiado para a aquisição destas novas 

competências, numa missão mais abrangente e vindoura. 

Esta é uma temática em discussão e desenvolvimento, que tem sido refletida nos últimos 10 anos, pelo 

que encontramos vários referenciais que se propõem a apresentar e detalhar competências e habilidades 

necessárias aos cidadãos do futuro, tendo como pano de fundo o veloz desenvolvimento da tecnologia e 

as características da sociedade digital (Trilling, & Fadel, 2009; Fadel, Bialik, & Trilling, 2015; World 

Economic Forum, 2015, 2016; Council of European Union, 2018; OCDE, 2001, 2015, 2020). Em todos 

estes referenciais encontramos consensos sobre as competências necessárias ao cidadão do futuro, que 

passam pela capacidade de pensar criticamente, pela capacidade para resolver problemas e trabalhar 

em equipa, por reunir um conjunto variado de competências relacionadas com a alfabetização, o 

multilinguismo e a literacia digital, por competências de comunicação e negociação, para além das 

competências pessoais, sociais, digitais e cognitivas para assumir a importância do conceito “aprender 

a aprender”. No âmbito das competências digitais introduz-se o domínio das disciplinas STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) e as competências de empreendedorismo, não podendo 

esquecer a temática da cidadania e da consciência cultural. 
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Analisando os discursos relativos ao conceito de inovação em contexto educativo verificamos que este 

tende a associar-se ao uso de tecnologias (Carrier, 2017), chegando a ser difícil a distinção entre o fator 

inovador e o fator tecnologia.  Por sua vez, Caldwell e Spinks (2013) defendem a existência de uma 

conexão entre inovação e perspetivas de futuro. 

Pensarmos a inovação educacional como um processo que altera papéis e metodologias em prol da 

melhoria da qualidade das aprendizagens não implica apenas a adoção de tecnologias nos processos de 

ensino e de aprendizagem, mas também mudanças culturais que se refletem nas ações, nos hábitos, 

nas relações e nas práticas, com o apoio de velhas e novas tecnologias, tornando as escolas em 

organizações que aprendem (Senge, 1990; Santos Guerra, 2000; Jesus & Azevedo, 2020). 

No âmbito deste estudo, partilhamos da conceptualização de inovação educacional apresentada por 

Santos Guerra (2000, 2018), definindo-se como um conjunto de ideias, estratégias e processos, 

sistematizadas ou não, que introduzem e/ou provocam mudanças nas práticas pedagógicas e nas 

relações que vigoram nos nossos contextos educativos, com efeitos quer na aprendizagem dos alunos, 

melhorando-a e tornando-a mais significativa e com sentido, quer nas práticas de ensino de educadores 

e professores, quer ainda na visão integral do que é a Educação. A educação vista como um serviço 

prestado a sujeitos e a comunidades, alicerçado no respeito pelo outro, na inclusão, igualdade e 

equidade, na solidariedade e no sentido e dever ético. A tecnologia tem tido um papel impulsionador da 

mudança no contexto educativo, algumas vezes, com cariz inovador, no entanto, ressalvamos a ideia de 

que a sua simples introdução não é inovação. 

 

1.4 DIMENSÕES PARA A ESPECIFICAÇÃO DA ESCOLA 

Neste ponto apresentamos a nossa construção mental acerca da temática da escola em resposta às 

necessidades da sociedade em constante mudança. Vivenciando uma época cada vez mais tecnológica 

e veloz, a escola carece de atualização temporal e contextual, atravessando um ciclo reflexivo que coloca 

em causa todo o modelo conceptual educativo. 

Estudando a problemática da cenarização da escola e da educação, agora e no futuro, estabelecemos 

duas questões de investigação: 

i) Qual a influência dos cenários educativos emergentes nos modos de pensar, ensinar e 

aprender? 
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ii) Que características devem ter os novos cenários educativos de forma a responder às 

necessidades das crianças do século XXI? 

Em busca de respostas para as questões de investigação que formulámos, analisamos conceitos que 

consideramos fundamentais para a representação da realidade educativa atual, pretendendo dar um 

contributo para a construção do conhecimento científico sobre este fenómeno. Entendemos que 

determinados conceitos não são estanques, logo possuem uma análise e um entendimento temporal e 

contextual, que nos foi possível evidenciar em textos anteriores, o que nos permitirá identificar níveis de 

desenvolvimento sociais, pedagógicos, arquitetónicos e tecnológicos. 

Na Figura 34 esquematizamos um modelo conceptual para a escola do futuro, um modelo complexo que 

tem no centro o ato de aprender que entendemos inerente a toda a comunidade educativa. Assumindo 

a escola “não [como] o lugar de ‘ensinar’, mas o lugar de aprender e estar juntos” (Tosi, 2019, p. 19) 

apresentamos as nossas reflexões sobre a conceção de uma escola para o futuro. 

O conceito central do nosso modelo é o ato de aprender e este sempre foi considerado uma condição 

inata do ser humano (Piaget, 1977; Piaget & Inhelder, 1979; Vygotsky, 1998a). Em tempos a escola era 

tida como o lugar de excelência para aprender, na sua função mais básica: aprender a ler, a escrever e 

a contar. Atualmente, esta não pode ser mais a visão. À escola do século XXI compete preparar crianças 

e jovens para a sociedade digital, em constante mudança, sendo que o aprender não é exclusivo de um 

espaço físico institucional, mas de vários espaços físicos ou digitais. No entanto, consideramos que o 

espaço físico da escola assume uma função importante na relação social do indivíduo, importantíssima 

nos primeiros anos de vida. Não queremos aqui dizer que não é importante na fase adulta, mas sim que 

é fundamental nos primeiros anos de vida, momento que Piaget (1999) identificou relevante para a 

edificação das estruturas cognitivas, emocionais e sociais. 
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Figura 34 – Modelo conceptual para a escola do futuro. Figura elaborada pela autora. 

O ato de aprender está diretamente associado a um sujeito que aprende e é, geralmente, apreendido 

como a aquisição de um determinado conteúdo que entrará no domínio do saber, tendo como finalidade 

a génese de um produto final que será avaliado, validando e valorando o seu conhecimento (Pereira, 

2010). Este é o entendimento geral sobre o ato de aprender e que é percebido por alunos, professores, 

educadores e pais, trazendo consequências severas para o contexto educativo. Um dos elementos 

inerentes a este entendimento, que alimenta as preocupações e dirige os focos de atenção, é o currículo. 

Criticado pela sua extensão, comanda a ação educativa e as práticas pedagógicas, impondo um sistema 

que exige de professores e alunos o saber daqueles conteúdos, a avaliação desse mesmo saber através 

de testes ou outros métodos de avaliação quantitativa, sobre os quais é esperada uma resposta positiva, 

sob a forma de um número, capaz de justificar a sua interiorização e apreensão, isto é, a sua 

aprendizagem. Neste processo de aprendizagem o foco está no resultado final, o que nem sempre é 

indicativo da sua perceção ou apreensão. Este é um dado evidente de que alguns alunos responderam 

bem ao sistema organizado desta forma, mas e os outros que não obtêm bons resultados? O currículo e 

a avaliação por exames padronizados estiveram sempre presentes nas discussões e ações educativas, 

no entanto esbarram constantemente em barreiras que condicionam a ação e nos levam 

impreterivelmente para o ponto de partida. A avaliação por exames padronizados garante a apreensão 

do currículo pelos alunos? 

Em nosso entender, o erro está na perspetiva de análise. Vamos usar a ilustração apresentada abaixo 

(Figura 35) para expor o nosso ponto de vista. 
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Figura 35 – Ilustração de Hans Traxler (1975), cartoonista alemão, intitulada Chancengleichheit42 (Oportunidade igual). 
Fonte: https://directorymathsed.net/public/HungaryConferenceDocuments/PDF_Papers/Horter_new.pdf 

Esta ilustração sugere uma leitura crítica sobre o processo de avaliação do Sistema Educativo que 

uniformiza, seleciona e cataloga. Imediatamente percebemos que nem todos têm as condições ótimas 

para obter um bom resultado, mas apenas estamos a ter em consideração as características físicas. 

Considerando que o indivíduo é um sujeito que aprende, com inteligência, temos que ponderar um outro 

ponto de vista. A questão da avaliação é ainda mais complexa, pelo que faremos algumas breves 

reflexões que consideramos constituir o cerne desta discussão. Afirma-se que os indivíduos são únicos e 

que aprendem de forma diferente, logo deveriam ser submetidos a diferentes padrões de avaliação, pois 

não é justo igualar as competências pelos mesmos padrões. Deste modo, estamos a cometer um erro 

argumentativo, já que estamos a visualizar sobre o ponto de vista do resultado final. Em sentido figurado, 

o pinguim, o peixe ou a foca nunca conseguiriam subir a árvore como sobe o macaco, pois não possuem 

as mesmas características, logo, à partida, este não é um teste justo. Acontece que estamos a medir 

conhecimento, informação que falta nesta ilustração. E se nos colocarmos neste ponto de vista podemos 

pensar que há uma parte do currículo que todos os alunos precisam dominar e demonstrar essa 

compreensão, por questões culturais e sociais, e é neste argumento que a perspetiva muda. Então, 

poderá o peixe alguma vez subir a árvore? Certamente que sim, terá de encontrar um caminho, diferente 

do macaco, para que possa chegar ao topo. Poderá ser através de um mecanismo de elevação aéreo, 

de impulsão ou de alavancagem, por exemplo. Este caminho ou processo intelectual do pensamento 

demonstra o saber e a sua aplicação prática, por exemplo, numa situação avaliativa. A avaliação 

padronizada não admite esta possibilidade de verificação da apreensão do conteúdo. Neste tipo de 

processo avaliativo, o foco não está na valorização do processo (caminho) realizado para chegar à meta 

(resultado final), mas sim no instrumento de avaliação que se assume como medidor do conhecimento. 

                                                 

42 Tradução livre do texto da Figura 35: “Para uma seleção justa, todos devem responder à mesma questão do exame: por favor, suba a árvore”. 



83 

É importante percebermos o valor do currículo e ele não está em causa nesta nossa explanação. É a 

partir dele que traçamos percursos de aprendizagem que contribuirão para o crescimento e 

desenvolvimento dos indivíduos, enquanto seres pessoais e sociais (Dewey, 1974) e que delineamos 

padrões. O mesmo acontece com a avaliação que está intimamente ligada ao currículo. A avaliação 

permite-nos aferir se foram ou não alcançados os padrões previamente definidos. O problema está na 

forma de aferir este alcance, sendo necessário uma reflexão séria e ética, pois podem ser múltiplos os 

caminhos para evidenciar a aprendizagem garantindo que todos alcançam o mesmo padrão. Todos 

podem subir ao topo da árvore, só o fazem é de forma diferente e nesta árdua tarefa é fundamental a 

presença e apoio de um bom professor. Isto significa que o professor deverá mostrar e permitir diferentes 

caminhos para alcançar o padrão, fornecer acompanhamento e feedback contínuo na realização das 

tarefas escolares e avaliar todo o processo que levou à aprendizagem e consequente apresentação do 

resultado final e não apenas ter em consideração o trabalho resultante de um instrumento de medição 

aplicado esporadicamente. É nestas ações que reside o conceito de diferenciação pedagógica (Decroly, 

1988; Freinet, 1976) ou personalização da aprendizagem (Claparède, 1930; Hoz, 1977), cuja visão 

considera a diversidade dos alunos no direito de aprender, passando pela adaptação de práticas 

pedagógicas, de planos curriculares e de ambientes de aprendizagem de modo a atender às 

necessidades, aspirações e potencialidades dos alunos. Embora façamos referência a autores mais 

recentes, a ideia de um ensino atendendo às características individuais do aluno é mais antiga (Dewey, 

1910, 1938, 1974; Freinet, 1976; Montessori, 1971). 

Esta postura pedagógica dá um novo sentido ao ato de aprender e requer uma ação educativa 

diferenciada no sentido de se adaptar para que cada aluno aprenda, atinja os padrões exigidos e se 

possível, eleve o seu potencial de aprendizagem (UNICEF, 2019). Todo este conjunto exige um trabalho 

colaborativo entre os professores: que se desafiam uns aos outros para melhorar práticas; que desafiam 

os seus alunos a superar as suas dificuldades e bloqueios; que aplicam métodos ajustados às 

necessidades; que praticam uma avaliação contínua e formativa; que oferecem feedback explicativo 

identificando falhas e progressos e permitindo agir sobre o erro. Rick Wormeli na defesa da perspetiva 

da aprendizagem diferenciada (Wormeli, 2017) faz-nos uma exposição crítica e explicativa sobre a 

necessidade de mudarmos eticamente a perspetiva da avaliação e da quantificação da aprendizagem, 

pois 

as estatísticas podem ser manipuláveis e manipuladas sobre as mais variadas formas. (…) Não 

podemos recorrer à média apenas porque parece confiável em virtude da matemática. Há muito em 

jogo. (…). Trabalhamos com pessoas reais, não com estatísticas. Os nossos alunos têm esperanças 
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e preocupações profundas e um futuro promissor. Eles merecem professores preocupados que 

transcendam as práticas convencionais e reconheçam a violação ética de falsificar notas 

conscientemente43 (2012). 

O autor explica de forma clara os cálculos matemáticos efetuados para chegar a um resultado 

quantitativo final, decidindo futuros por valores decimais. Quantas vezes os alunos deixam de ter uma 

possibilidade de futuro porque lhes faltou uma décima de valor? 

A temática da avaliação sob a forma de testes tem sido cada vez mais validada ao nível das políticas 

educativas na corrida aos rankings e catalogações de melhores escolas e de melhores alunos. No 

entanto, devemos estar cientes de que estas medidas de excelência levam-nos a definições limitadas 

dessa mesma excelência e traem a valorização e a qualificação do indivíduo (Robinson & Aronica, 2019; 

Wormeli, 2012). Infelizmente, as práticas mostram-nos que a escola atual tornou-se num programa de 

preparação para os testes (Robinson & Aronica, 2019), não tendo tempo para se dedicar ao trabalho das 

questões verdadeiramente importantes na vida de uma criança que, em breve, será adulto. Certamente 

que nem tudo é mau e existem escolas e professores que fazem um trabalho sério e ético em prol do 

crescimento e desenvolvimento saudável e próspero das nossas crianças e jovens e, neste campo, o 

papel do professor continua a ser fundamental. 

Os professores devem procurar desenvolver métodos e processos de avaliação significativos, éticos e 

verdadeiros, valorizando as potencialidades de todos os sujeitos que aprendem. Neste processo devemos 

desconfiar dos dados quantitativos que valorizam e catalogam as crianças e jovens com números. 

Inclusive, devemos desconfiar das listas de escolas em rankings de excelência sem antes perceber as 

métricas e o que está realmente a ser avaliado. Precisamos de escolas e professores que acreditem mais 

no potencial dos seus alunos, nas suas capacidades para aprender, na sua curiosidade natural e nas 

potencialidades da criatividade humana. Concordamos com Ken Robinson e Lou Aronica quando 

afirmam: 

estou inteiramente consciente das pressões políticas que recaem sobre a educação. As políticas por 

meio das quais são exercidas essas pressões precisam ser desafiadas e mudadas. (…). No entanto, 

as revoluções não devem esperar pelas leis. Elas são criadas a partir do que as pessoas fazem na 

base. A educação não corre nas salas dos comitês das legislaturas ou da retórica dos políticos. Ela 

                                                 
43 “(…) statistics can be manipulated and manipulative in a variety of ways. (…). We can’t resort to averaging just because it feels credible by virtue of its 
mathematics. There’s too much at stake. (…). We’re working with real individuals, not estatistics. Our students have deeply felt hopes and worries and 
wonderfully bright futures. They desserve thoughtful teachers who transcend convencional practices and recognize the ethical breach in knowingly falsifying 
grades.” 
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ocorre entre estudantes e professores em escolas reais. Se você é professor, para os alunos você é 

o sistema. Se você for o diretor da escola, para a comunidade você é o sistema. Se você for um 

legislador, para as escolas sob seu controle você é o sistema. 

Se, de algum modo, estiver envolvido com educação, você tem três opções: fazer mudanças no 

sistema, pressionar por mudanças no sistema ou assumir iniciativas fora do sistema (2019, p. 15). 

Esta é uma importante mensagem: a mudança da escola está em nós e partirá de nós. É necessário 

realizar uma verdadeira introspeção e assumir eticamente a nossa função no campo educativo, tornando 

incansável a nossa procura pela melhoria da Educação. Conceitos como o de competição no seu 

entendimento mais básico, rotulando melhores e piores, não devem ser transferidos para a escola sob 

este ponto de vista. Em vez disto, devemos trabalhar usando o espírito de entreajuda, de solidariedade, 

de colaboração, de crítica construtiva no sentido de proporcionar a todas as crianças oportunidades de 

crescimento saudável, a todos os níveis, mostrando que todos são capazes e que todos podem alcançar 

o sucesso e que, se quiserem, estão em condições de participar em atividades competitivas. Como nos 

alenta Mill “a natureza humana não é uma máquina construída segundo um modelo e posta a realizar o 

trabalho prescrito para ele, mas uma árvore que precisa crescer e desenvolver-se em todos os sentidos, 

de acordo com a tendência das forças internas que a fazem como uma coisa viva44” (1869, p. 107). 

Na tentativa de encontrar uma definição do conceito aprender, envolvemo-nos na complexidade da 

explicação deste processo natural que facilmente se entrelaça com outros conceitos. Assim, para nós, 

na interpretação e explanação das ideias que complementam o nosso modelo de análise para a escola 

do futuro diríamos que aprender é um processo de construção no qual adquirimos ou modificamos 

comportamentos, competências, capacidades, conhecimentos e valores, resultado proveniente da 

observação, da experiência, da investigação e do raciocínio, num contexto social. Este processo de 

construção do indivíduo foi largamente estudado por diferentes perspetivas que nos apresentaram teorias 

coesas em evidências e argumentos. Por exemplo, Piaget (1979) apresentou a teoria cognitiva que 

enfatiza os processos internos; Pavlov (1976) e Skinner (1975) fundamentam a teoria behaviorista 

através de processos de estímulo-resposta; Bandura (1977) definiu o desenvolvimento da pessoa 

segundo as experiências e os modelos de observação do comportamento de outros indivíduos, 

destacando a importância da relação social na sua teoria da aprendizagem social; Vygotsky (1998a) 

apresentou a teoria do socioconstrutivismo que enfatiza a importância dos fenómenos sociais 

                                                 
44 “Human nature is not a machine to be built after a model, and set to do exactly the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow and develope 
itself on all sides, according to the tendency of the inward forces which make it a living thing”. 
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relacionando-os com os processos internos num processo de mediação;  Ausubel e Robinson (1969) que 

propõe a teoria da aprendizagem significativa, uma construção de novo conhecimento a partir de 

conhecimento prévio. As teorias da aprendizagem demonstraram que o ato de aprender vai para além 

da capacidade intelectual, envolvendo outros fatores como a motivação intrínseca ou extrínseca 

(Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959), o contexto social e os estímulos externos e internos. 

É o ato de aprender que desperta a aprendizagem, permitindo a construção e aquisição do mundo pelo 

indivíduo. Um elemento convergente em todas estas teorias é a importância atribuída à relação social, à 

relação do indivíduo com os outros. No estudo das perspetivas teóricas cognitivas e sociais da 

aprendizagem não podemos entender o ato de aprender como apenas individual, este é sempre um 

processo social, aprendemos com os outros. Encontramos na história fictícia de Nell, uma rapariga que 

cresceu sozinha na floresta após a morte da mãe e da irmã e que desenvolveu um dialeto próprio, papel 

representado por Jodie Foster no filme dramático com a denominação da personagem, a reflexão sobre 

a importância da relação social. A inexistência da relação social interfere nos processos cognitivos e nos 

estímulos do desenvolvimento do indivíduo, mantendo as nossas características inatas, que nos igualam 

aos animais. 

Nas camadas jovens é fundamental o estabelecimento das relações socias com os outros no auxílio da 

construção das estruturas cognitivas, emocionais e sociais. Quando adultos, estas relações são também 

estabelecidas e importantes, no entanto evoluem para outros estados. O ato de aprender vai 

amadurecendo com a idade e com o desenvolvimento do indivíduo, encaminhado e condicionado por 

necessidades humanas, contextos sociais e, consequente, desenvolvimento das estruturas cognitivas 

que permitem o alcance do que Piaget (1999) chama de equilíbrio do pensamento. 

Na tentativa de ampliar a conceção da Educação, Jacques Delors (1996) em conjunto com os membros 

da equipa da Comissão Internacional sobre Educação apresentam o conceito aprender categorizado em 

quatro aprendizagens consideradas pilares fundamentais: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos e aprender a ser. Reconhecendo a tendência da escola para responder quase 

que exclusivamente ao conhecer em detrimento do fazer e desvalorizando a importância das restantes, 

esperavam que esta nova conceção “revela[-se] o tesouro escondido em cada um de nós” (Delors, 1996, 

p. 90) e as considerassem em toda a sua plenitude nos diversos contextos educativos. 

É com base nesta explanação sobre o ato de aprender que traçamos quatro dimensões estruturantes 

para o modelo de análise da escola do futuro: i) a dimensão social; ii) a dimensão pedagógica; iii) a 

dimensão arquitetónica; e iv) a dimensão tecnológica (Figura 34). A enumeração das dimensões não tem 
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qualquer significado valorativo, nem se sobrepõem umas às outras. Pelo contrário, entrelaçam-se na 

possibilidade de proporcionar experiências ricas e significativas para a aprendizagem dos indivíduos, nas 

suas mais diversas possibilidades de configuração. 

1.3.1. A dimensão social 

Enquadramos esta dimensão social, especialmente, no campo comportamental do indivíduo, dividindo-

a pela sua natureza individual e pela sua natureza coletiva. 

Suportamos esta dimensão na teoria motivacional da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow 

(1991) para explicar o nosso ponto de vista sobre a natureza individual. A criança e o jovem enquanto 

indivíduo em construção encontra na família e na escola os suportes para a edificação das suas 

estruturas cognitivas e sociais (Piaget, 1999; Vygotsky, 1998a), elementos que dão resposta às suas 

necessidades básicas (Maslow, 1991) permitindo o encontro de equilíbrios em resposta a manifestações 

de desequilíbrios (Claparède, 1930). Como nos refere Piaget, 

(…) toda [a] ação – isto é, todo movimento, pensamento ou sentimento – corresponde a uma 

necessidade. A criança, como o adulto, só executa alguma ação exterior ou mesmo inteiramente 

interior quando impulsionada por um motivo e este se traduz sempre sob a forma de uma 

necessidade (uma necessidade elementar ou de interesse, uma pergunta etc.) (Piaget, 1999, p. 

15). 

Os estudos da psicologia cognitiva mostraram-nos várias evidências do conceito de necessidade básica 

humana. Por exemplo, se sentimos fome procuramos instintivamente alimento; se sentimos sono ou 

cansaço esta necessidade vai levar-nos à procura de repouso; se sentimos curiosidade a nossa 

necessidade por aprender vai conduzirmos à procura de informação ou à experimentação. Como nos 

mostrou Claparède (1930), uma necessidade manifesta sempre um estado de desequilíbrio, a 

inexistência de algo. A necessidade é manifestada quando alguma coisa em nós (no nosso organismo 

físico ou mental) ou fora de nós (no ambiente) se modificou e como tal, é necessário reajustar a nossa 

conduta em função dessa mesma mudança (Piaget, 1999). Por outras palavras, o que me motiva para 

a ação é causado por uma necessidade, resultando na alteração de comportamentos ou 

estados/sentimentos. 

Chamemos à lembrança a representação piramidal das necessidades básicas humanas esclarecida na 

teoria motivacional de Maslow (1991) (Figura 36). Representando esta estrutura piramidal a gradação 

crescente das necessidades, convém chamarmos para esta reflexão determinados conceitos que 
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família, amizade, 
pertença a grupo(s), 

intimidade sexual

abrigo, proteção contra perigo

sede, fome, sono, brincar/lazer, aprender

Figura 36 – Pirâmide das necessidades básicas humanas (Maslow, 1991). Figura elaborada pela autora, estruturada 
segundo outras representações, destacando os conceitos que mais interessam nesta reflexão. 

consideramos fundamentais para o contexto educativo sobre o qual aqui explanamos, pelo que não 

iremos discorrer sobre todas as necessidades identificadas pelo autor. 

 

 

 

Percecionando a existência de cinco degraus, encontramos exibidas as necessidades fisiológicas, que 

correspondem às necessidades essenciais para a sobrevivência que à partida identificamos de imediato, 

por exemplo, com a fome, a sede e o sono. Atualmente, podemos refletir e observar sobre este assunto, 

assistindo aos programas televisivos sobre experiências de sobrevivência. Claramente percebemos a 

importância de determinados recursos para o ser humano, sendo a necessidade de se alimentar e 

hidratar, de se abrigar e de gerir a sua energia que conduz a ação do indivíduo em situações mais 

primitivas. Neste contexto, a capacidade de aprender, de adaptar-se ao meio e o saber apreendido são 

fundamentais. O ato de aprender é uma necessidade fisiológica do indivíduo, sendo parte da sua natureza 

orgânica. Neste âmbito, incluímos também o brincar que é inerente à condição de criança e de adulto, 

embora nesta última fase possamos usar o conceito de lazer, tendo sentidos equivalentes. Nesta 

investigação focamos a nossa atenção nestes dois conceitos que consideramos fundamentais para a 

atividade educativa presente nas nossas escolas: a necessidade de aprender e a necessidade de brincar, 

para conhecer e interagir com o meio que nos rodeia, produzindo mudanças de atitudes, 

comportamentos e, por sua vez, necessidades. Maslow (1991) identifica a necessidade de aprender 

associada aos desejos de saber e entender, considerando-as no campo das necessidades cognitivas 

básicas. 

Realização pessoal 

Estima 

Segurança 

Relacionamento 

Fisiológicas 

crescimento, criatividade, 
moralidade, desafios 

amor, auto-estima, confiança, 
conquista, reputação, respeito, 

aprovação social 



89 

Mais uma vez, encontramos na psicologia cognitiva explicações e evidências de que estas mudanças vão 

acontecendo com a idade e o crescimento do indivíduo (Piaget & Inhelder, 1979; Vygotsky, 1998a), com 

incidências e intensidades maiores em determinada necessidade, alcançando o equilíbrio das estruturas 

cognitivas e sociais de que nos fala Claparède (1930). 

No seguimento da leitura da pirâmide das necessidades, encontramos a segurança num segundo 

patamar associada a conceitos como abrigo e proteção. O primeiro é assegurado pela posse de uma 

habitação onde nos possamos abrigar do frio, da chuva ou do calor. A proteção contra perigos é mais 

abrangente e não tão ingénita, isto é, é uma produção da sociedade. Incluímos estes dois conceitos na 

discussão do modelo de análise que apresentamos no sentido de chamar a atenção para a necessidade 

de segurança em contexto educativo. As crianças encontram na escola um lugar que possa ser 

considerado e apreendido como uma segunda casa que as acolhe no período de tempo em que os seus 

pais se encontram em atividade profissional. Neste lugar encontram respostas para um conjunto de 

necessidades que detém e este é um fator primordial que deve ser considerado pela escola. Por sua vez, 

os pais precisam sentir confiança no lugar que acolhe os seus filhos, sentindo, eles próprios, segurança. 

A escola enquanto rede de relações precisa dar respostas adequadas a estes dois sujeitos com sentidos 

divergentes e convergentes do conceito de necessidade de segurança e responder também às suas 

próprias necessidades de segurança. Manter este equilíbrio é um enorme desafio e facilmente somos 

traídos pelo excesso de argumentos e práticas em prol desta dita segurança. 

Posteriormente, encontramos as necessidades de relacionamento extremamente importantes nos 

contextos educativos, já que as escolas não são mais do que pessoas que interagem umas com as 

outras: conversam, riem, partilham, brigam, experimentam, tocam-se, sentem e aprendem. Nesta rede 

de relações (Dias, 2013) que é a escola é fundamental procurar o equilíbrio para que crianças e adultos 

possam encontrar níveis de entendimento e compreensão responsáveis, éticos e justos. Neste campo, é 

essencial a relação estabelecida entre professor e aluno, cujo papel do professor requer uma forte 

componente de compreensão sobre o ser criança. Neste patamar encontramos conceitos como amizade 

e pertença a um grupo que admitem todo o sentido na relação entre pares, algo que se constrói no dia-

a-dia escolar em convivência e experimentação. 

Uma vez envolvidos os indivíduos num contexto social, onde são avaliados pelos desempenhos, emergem 

as necessidades inerentes ao eu e à sua construção interior pelo que se mostra fundamental a presença 

de sentimentos relacionados com a conquista, o sucesso, o reconhecimento e a aprovação social. Depois 

de satisfeitas e equilibradas as necessidades mais básicas, o indivíduo enquanto ser social precisa do 
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reconhecimento dos outros para que possam sentir confiança no seu desempenho e consequente 

percurso. No contexto educativo, vemos essa necessidade espelhada no conceito de respeito mútuo. As 

crianças precisam sentir que são respeitadas pela sua condição de ser em construção e livres de 

apresentar e explorar as suas ideias. Por sua vez, os adultos precisam sentir que são respeitados não 

pela sua condição de superioridade, como acontece, mas sim pela sua condição de mediação e precisam 

também de sentir que o seu trabalho é valorizado. Encontrar o equilíbrio desta balança tem sido bastante 

difícil. Parece-nos que o caminho para concretizar este equilíbrio passará por entender os dois elementos 

colocados como hipóteses nos estudos de Christensen, Horn e Johnson: “existem duas tarefas básicas 

que a maioria dos alunos tenta realizar todos os dias: eles querem sentir-se bem-sucedidos e progredir 

e querem divertir-se com os amigos45” (2011, p. 169). Estas duas premissas devem ser bem exploradas 

no contexto educativo e estão colocadas na perspetiva da criança, pois assim entendemos que deve 

responder a escola, isto é, a função principal da escola passa por prestar um serviço de qualidade às 

crianças e é nelas que deve ser colocado o foco. Não nos podemos esquecer disto. E nesta afirmação 

não temos nada de facilitismo, apenas a ideia de apoiar as crianças a progredir no seu desenvolvimento 

seja ele intelectual ou social, construindo oportunidades e experiências para que sintam o sucesso 

educativo, proporcionando a formação de indivíduos motivados, cultos, competentes e equilibrados. 

Chegados a este patamar, considerando que todas as outras necessidades estão satisfeitas, surgirão 

novas inquietudes ou desequilíbrios relacionados com sentimentos de autorrealização. Como nos 

descreve Maslow, “refere-se ao desejo da pessoa pela autossatisfação, ou seja, a tendência nela de 

tornar realidade o que ela é em potencial. Essa tendência poderia ser expressa com o desejo de se tornar 

cada vez mais o que se é de acordo com a sua idiossincrasia, de se tornar tudo o que é capaz de se 

tornar46” (1991, p. 32). Este desejo interior de crescimento está ligado aos desafios e à criatividade, 

elementos fundamentais para o contexto educativo. No entanto, a escola carece de trabalho neste âmbito 

e tem recebido várias críticas, algumas severas, como a do Sir Ken Robinson que afirmou numa das 

suas palestras que a escola ‘mata’ a criatividade. Alencar na sua redação sobre criatividade especifica 

esta afirmação com a enumeração de um conjunto de barreiras praticadas em contexto escolar: 

a) atitudes autoritárias por parte do professor; b) hostilidade com relação ao aluno que faz muitas 

perguntas, que critica, que discorda; c) um currículo inflexível e uma rotina em sala de aula que não 

                                                 
45 “(…) there are two core jobs that most students try to do every day: they want to feel successful and make progress, and they want to have fun with friends.” 
46 “Se refiere al deseo de la persona por la autosatisfacción, a saber, la tendencia en ella de hacer realidad lo que ella es en potencia. Esta tendencia se 
podría expresar como el deseo de llegar a ser cada vez más lo que uno es de acuerdo com su idiosincrasia, llegar a ser todo lo que uno es capaz de llegar 
a ser.” 
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se altera; d) ênfase exagerada na reprodução do conhecimento em detrimento da produção do 

conhecimento; e) ausência de uma preocupação em favorecer o desenvolvimento de um 

autoconceito positivo e sentimentos de competência escolar; baixas expectativas tanto com relação 

ao potencial para criar do aluno quanto com respeito às habilidades de análise, síntese e avaliação; 

g) padronização do conteúdo, aliado ao pressuposto de que todos devem aprender no mesmo ritmo 

e da mesma forma; h) ênfase na obediência, passividade e conformismo, em detrimento da 

autonomia, curiosidade, iniciativa, persistência e coragem para expressar e defender novas ideias; 

i) desconsideração da fantasia e da imaginação como dimensões importantes da mente” (2015, pp. 

21–22). 

Recolhendo mais elementos sobre as barreiras identificadas, Alencar e Fleith (2008) desenvolveram um 

estudo com 398 professores, tendo reunido as perspetivas desta classe sobre as barreiras identificadas. 

Os dados mostraram que os professores remetiam as dificuldades do desenvolvimento da atividade 

pedagógica na promoção da criatividade, principalmente, para fatores externos à sua própria ação 

pedagógica como sejam: o elevado número de alunos por sala, os alunos com dificuldades de 

aprendizagem e o baixo reconhecimento do trabalho do professor. O que nos parece estar aqui em causa 

é a satisfação da necessidade de estima que leva os professores, também eles, à desmotivação pela 

profissão. Ainda neste estudo revelaram que o desconhecimento de práticas pedagógicas para propiciar 

o desenvolvimento da criatividade do aluno e a insegurança dos professores para testar novas práticas 

pedagógicas foram apontadas por uma minoria dos professores participantes (Alencar & Fleith, 2008). 

Este dado, embora inseguro estatisticamente, poderá ser revelador de uma dificuldade na autoavaliação 

consciente e no reconhecimento de não saber, difícil de admitir. 

O tema da criatividade tem assumido relevância no contexto educativo, tendo em consideração a sua 

importância para o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. A criatividade é uma capacidade 

necessária no contexto educativo uma vez que promove o bem-estar (Alencar, 2015; Seligman, 1991) 

ajudando alunos e professores a lidar com os desafios que lhes são apresentados no presente e no 

futuro. A expressão criativa não depende só das características pessoais do indivíduo, mas também o 

contexto sociocultural tem um papel fundamental na estimulação ou inibição do potencial criador 

(Seligman, 1991), sendo relevante que os professores (e a escola) compreendam e conheçam estratégias 

para fomentar as capacidades criativas. 

São vários os autores que reforçam a ideia da necessidade de criar ambientes estimulantes à criatividade 

e, consequentemente, à aprendizagem no qual é valorizado a individualidade, a compreensão, as ideias 

divergentes ou convergentes, proporcionando situações exploratórias com alguma ambiguidade e que 
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promovam um desafio cognitivo (López, 2018; Nair, 2016). Encorajar alunos e professores a correr 

riscos, a aceitar o erro como parte do processo de aprendizagem, tendo a oportunidade para voltar a 

tentar sem julgamentos, a descobrir e a reestruturar informações expressas com ludicidade, imaginação 

e sob diferentes pontos de vista, propiciar oportunidades para explorar o ambiente e o conteúdo, para 

questionar pressupostos, formular problemas e gerar múltiplas hipóteses, identificar interesses e 

aptidões, todas estas ações poderão contribuir para a autorrealização dos indivíduos em contextos 

educativos e, consequentemente, elevar o potencial das nossas crianças, futuros adultos. 

Portanto, o papel do professor em estimular a presença da criatividade na sala de aula, o apoio às 

ideias e aos comportamentos criativos de crianças pelo ambiente familiar, como também as 

características ambientais que favorecem o clima criativo nas situações de trabalho são 

extremamente relevantes para o desenvolvimento ou expressão criativa (Wechsler, Oliveira, & 

Tonete-Suárez, 2015, p. 62) 

e devem ser consideradas aquando da formação inicial de professores (Alencar & Fleith, 2008). Craft 

(2005) lembra ainda sobre a importância de professores e alunos desenvolverem a compreensão de 

determinado conteúdo para que possam ter condições de pensar criativamente e criticamente sobre ele. 

Admitindo a necessidade de aprender de âmbito cognitivo e básico, ela apresenta-se como Maslow 

descreve: “adquirir conhecimento e sistematizá-lo tem sido considerado, em parte, como uma técnica 

para atingir a confiança básica no mundo, ou para a pessoa inteligente, como uma expressão de 

autorrealização47” (1991, p. 34), conferindo e sublinhando o papel extremamente importante das ações 

que respondem à satisfação desta necessidade primária do ser humano. 

Partilhando, de seguida, o nosso ponto de vista sobre a natureza coletiva que não está, de todo, desligada 

da perspetiva individual apresentada anteriormente, debruçar-nos-emos sobre três conceitos que 

consideramos fundamentais na explicação do nosso modelo de análise: valores, ética e felicidade. 

Também aqui não podemos deixar de focar a nossa perspetiva na necessidade de aprender, um processo 

que Maslow (1991) identifica como uma busca de significado motivada pelo desejo de saber e 

compreender, levando-nos à construção de um sistema de valores. Como o mesmo refere: “teremos 

                                                 
47 “Adquirir conocimento y sistematizarlo se há considerado, en parte, como una técnica para conseguir la confianza básica en el mundo, o para la persona 
inteligente, como expresión de autorrealización.” 
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então de postular um desejo de compreender, de sistematizar, de organizar, de analisar, de encontrar 

relações e significados, de construir um sistema de valores48” (Maslow, 1991, p. 37). 

O conceito de valores é difícil de sistematizar pela sua complexidade e perspetivas de análise. 

Encontramos na definição de valores, de Schwartz (1994), o entendimento que queremos trazer a esta 

discussão. Define valores como “metas transitacionais desejáveis, variando em importância, que servem 

como princípios orientadores na vida de uma pessoa ou de uma entidade social49”(Schwartz, 1994, p. 

21), acrescentando quatro elementos que considera implícitos nesta definição: 

(1) eles servem os interesses de alguma entidade social, (2) eles podem motivar a ação dando-lhes 

direção e intensidade emocional, (3) eles funcionam como padrões para julgar e justificar ação e (4) 

são adquiridos tanto por meio da socialização de valores de grupo dominante quanto por meio de 

experiências de aprendizagem únicas de indivíduos50 (Schwartz, 1994, p. 21). 

Ainda no trabalho de revisão bibliográfica realizado por Schwartz encontra consenso relativo a cinco 

características presentes nas diversas definições conceptuais do conceito de valores: 

um valor é uma (1) crença (2) pertencente a estados finais ou modos de comportamento desejáveis, 

que (3) transcende situações específicas, (4) orientações de seleção ou avaliação de 

comportamento, pessoas ou eventos, e (5) é ordenado por importância em relação a outros valores 

para formar um sistema de prioridades de valor51 (Schwartz, 1994, p. 20). 

Por outras palavras, valores são o conjunto de atributos de um determinado indivíduo ou organização 

que determinam modos de comportamento e interação com os outros e com o meio ambiente. Neste 

estudo assumimos a perspetiva individual de valores como inerente ao indivíduo, no sentido de atributos 

pessoais e não como elementos que conferem importância sobre algo ou sobre alguém. Os valores 

humanos definidos como princípios morais e éticos que conduzem a vida das pessoas. A existência de 

normas de conduta justas e honestas ajudam os alunos na tomada de decisões e no desenvolvimento 

do conjunto de atributos através da hierarquização do seu padrão de preferências (Rokeach, 1973). 

Associamos este conceito ao desenvolvimento das necessidades individuais e a sua adequação às 

                                                 
48 “Tendremos entonces que postular un deseo de entender, de sistematizar, de organizar, de analizar, de buscar relaciones y significados, de construir un 
sistema de valores.” 

49 “(…) I define values as desirable transsituational goals, varying in importance, that serve as guiding principles in the life of a person or other social entity.” 
50 “(…) (1) they serve the interests of some social entity, (2) they can motivate action-giving  it direction and emotional intensity, (3) they func- tion as standards 
for judging and justifying action, and (4) they are acquired both through socialization to dominant group values and through the unique learning experiences 
of  individuals.” 
51 “A value is a (1) belief (2) pertaining to desirable end states or modes of conduct, that (3) transcends specific situations, (4) guides selection or evaluation 
of  behavior, people,  and events,  and (5) is ordered by importance  relative to other values to form a system of value priorities.” 
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normas sociais, fundamental para a manutenção da ordem e da serenidade, especificados nas palavras 

de Maslow com alguns atributos: 

como a honestidade, o humanitarismo, o respeito pelo indivíduo, o serviço à sociedade, o respeito 

democrático pelo direito dos indivíduos tomarem as suas próprias decisões mesmo quando erradas, 

de preservar a vida e a saúde, de aliviar a dor, de dar crédito quando tem que dar, de compartilhar 

confiança, espírito desportivo, de ser justo, entre outros52 (Maslow, 1991, p. 278). 

Rokeach (1973) dá-nos uma visão mais específica sugerindo que à medida que o indivíduo vai crescendo 

e desenvolvendo a sua maturidade confronta-se com situações sociais que o conduz a um conflito entre 

os seus valores, dando o exemplo de dilemas como o de ser honesto e obter sucesso, que facilmente 

podemos transportar para o contexto educativo observado nas ações dos estudantes apoiadas por 

cábulas. O aluno deseja ter sucesso académico, mas perante uma situação avaliativa, como a realização 

de testes, se confronta com o ser ou não ser honesto. Perante estas situações, o indivíduo ordena 

hierarquicamente as suas prioridades, desenvolvendo um padrão de preferências que lhe confere 

estabilidade à sua perceção de identidade (Rokeach, 1973). O processo de confrontação entre valores 

também é considerado por Rohan (2000) afirmando que a avaliação das prioridades que o indivíduo faz 

é suportada por informações recolhidas em experiências do passado e como tal faz parte do processo 

de aprendizagem dos valores. Deste modo, a teoria dos valores sugere-nos que são parte de um processo 

de aprendizagem e de resposta às diferentes situações com que são confrontados podendo ser 

interiorizados ou exteriorizados de diferentes formas. Neste campo, a escola tem um papel fundamental. 

A experiência prática de Pacheco é descrita da seguinte forma: 

Há quase quarenta anos, partimos para a reinvenção da Escola da Ponte. Não partimos de 

problemas, mas daquilo que nós éramos para aquilo que queríamos ser, porque nós éramos o 

problema… Bem cedo compreendemos que, se reelaborássemos a nossa cultura pessoal e 

profissional, também estaria em nós a solução, porque um professor não ensina aquilo que diz; o 

professor transmite aquilo que é (2018, p. 83). 

Num sentido global, os valores integram o conhecimento, a família, a escola e a vida em sociedade 

(Martinelli, 1999). Neste estudo focamo-nos essencialmente no papel da escola, assumindo que os 

indivíduos desenvolvem os seus valores através da interação social, encontrando aqui um lugar 

                                                 
52 “(…) como la honradez, el humanitarismo, el respeto al individuo, el servicio a la sociedad, respeto democrático al derecho de los indivíduos a tomar sus 
próprias decisiones incluso si son equivocadas, preservar la vida y la salud, aliviar el dolor, dar crédito cuando hay que darlo, compartir la confianza, 
deportividad, ser justo, y otros.” 
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privilegiado para o seu desenvolvimento e para o entendimento e leitura da sociedade, estruturando-se 

modos de conduta cognitiva, emocional e social (Piaget, 1999). Por sua vez, estes também estão 

interligados com as necessidades básicas humanas, tendo como fim o bem-estar e a sobrevivência do 

indivíduo e da sociedade, guiados por atitudes e comportamentos com diferentes motivações e 

necessidades. No contexto educativo é importante cultivar os valores como: respeito mútuo entre aluno-

professor e professor-aluno, tendo em consideração os sentimentos e necessidades de ambas as partes, 

respeitando as diferenças; empatia, que se interliga com este último, percebendo os sentimentos das 

outras pessoas e sendo capaz de se colocar no lugar do outro; humildade para reconhecer as suas 

próprias limitações caminhando no sentido de superar dificuldades e colmatar erros. Honestidade e este 

conceito implica ação com ética e verdade; sentido de justiça difícil de gerir no contexto escolar já que 

influenciados culturalmente, praticámo-lo aplicando as mesmas regras para todos evidenciando-se 

práticas controversas; solidariedade como a capacidade de valorizar a outra pessoa ajudando-a a 

ultrapassar dificuldades; e ética significando ter consciência da importância de cumprir o seu dever e 

agir com seriedade e justiça, conceito sobre o qual nos debruçaremos em mais pormenor de seguida. É 

na escola que os alunos aprendem a respeitar as normas de convívio social saudável e, ao mesmo 

tempo, constroem os seus próprios padrões sem perder a sua individualidade. E neste último ponto, a 

individualidade, a escola uniformiza e castra. 

Debruçando-nos sobre a questão da ética sabemos que está diretamente ligada aos valores e aos 

princípios que determinam a conduta humana, orientada por regras de convivência saudável em 

sociedade. No entanto, existe uma linha ténue entre o certo e o errado pois está dependente do contexto 

no qual o indivíduo está inserido. As suas atitudes e comportamentos serão determinadas pelo contexto, 

pelo tempo histórico, pela comunidade na qual interage e por ele próprio. E no contexto educativo o 

professor assume um papel fundamental. Estando a criança em processo de construção do eu e de 

crescimento cognitivo, emocional e social cabe aos adultos a honrosa missão de educar, assumindo uma 

função altruísta sobre a qual o Professor José Pacheco (2018) chama: compromisso ético com a 

Educação. 

A descodificação entre o bem e o mal sempre foi objeto de discussão, com grande expressividade nos 

documentos escritos pelos filósofos da Antiguidade e elemento de consenso na definição do conceito de 

ética que é associado a juízos de valor referentes à conduta humana, tendo por base pontos de vista do 

bem e do mal (Singer, 1979; Valls, 1994). 
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A discussão sobre o ato de aprender requer indiscutivelmente uma reflexão sobre as práticas educativas 

que conduzem à elaboração dos sistemas de valores de cada comunidade educativa e de cada indivíduo 

em específico, existentes nas nossas escolas, conduzindo à edificação sólida da dimensão ética 

garantindo a formação de indivíduos justos, solidários e comprometidos com o futuro da sociedade 

(Delors, 1996). 

O entendimento que nós damos a este conceito está muito direcionado à ação do professor e dos 

restantes adultos que compõem a comunidade educativa, sendo necessário uma introspeção consciente 

e verdadeira sobre modos de estar, modos de ser e modos de ensinar em contexto educativo. Pacheco 

(2018, 2019), um crítico entusiástico e fervoroso sobre o estado da Educação atual, nas suas obras 

contesta estes modos de educar, defendendo a necessidade de reelaboração da cultura pessoal e 

profissional dos professores. Defende o trabalho colaborativo, em equipa, a construção de um projeto 

educativo comum, que todos abracem, participem e impliquem. Da experiência no campo relata: 

Um projeto humano é um projeto coletivo. Sozinho, pouco ou nada eu poderia fazer. Constituímos 

uma equipa. (…). Passámos de uma cultura de solidão para uma cultura de equipa, de 

corresponsabilização. Essa transformação, essa reelaboração da nossa cultura pessoal e 

profissional custou tempo e sofrimento. Decidimos habitar um mesmo espaço, derrubar paredes, 

juntar alunos. Compreendemos que sozinhos não poderíamos ensinar tudo a todos. Mas, se 

estivéssemos em equipa, com um projeto, e autonomizássemos o ato de aprender, poderíamos 

responder efetivamente às necessidades de cada jovem (Pacheco, 2018, p. 42), 

concluindo que “quando modificamos o modo, asseguramos a todos o direito de ser sábio e feliz” 

(Pacheco, 2018, p. 41). 

As questões relacionadas com a felicidade e o bem-estar dos alunos em contextos educativos começam 

a emergir nas preocupações de professores, dirigentes escolares e até dirigentes políticos a nível 

internacional. A felicidade sempre foi um conceito discutido, também, nas retóricas filosóficas. 

Atualmente, tem ganhado mais relevância no campo da psicologia que o explorou cientificamente. 

Abraham Maslow (1991) foi o grande impulsionador da psicologia positiva, mas é Martin Seligman (1991) 

que explica cientificamente este conceito diferenciando as características pessimistas e otimistas dos 

indivíduos. O autor considera que os indivíduos pessimistas tendem a acreditar que o insucesso durará 

muito tempo estragando o que já foi construído e, como tal, é da sua inteira responsabilidade. Já os 

indivíduos otimistas assumem estes acontecimentos de uma outra perspetiva, considerando que o 

insucesso será temporário ou poderá tornar-se um desafio, sendo as causas limitadas ao próprio 
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acontecimento (Seligman, 1991). A busca pela felicidade sempre foi uma tarefa do indivíduo e um desejo 

altruísta de qualquer pai ou mãe, atitude que, por vezes, entra em conflito com as práticas na escola. 

Todos os pais desejam que os seus filhos sejam felizes no contexto educativo e bem-sucedidos a nível 

escolar, mas as escolas tendem a concentrar os seus esforços e atenções no currículo, na disciplina e 

nos resultados académicos. O que os estudos no âmbito da psicologia positiva nos oferecem é uma nova 

perspetiva sobre bem-estar em contexto escolar e a possibilidade de agregarmos estes dois propósitos 

para que as escolas possam ter o bem-estar dos alunos como um dos seus objetivos. 

Nos últimos anos, o interesse manifestado pela aplicação dos princípios da psicologia positiva nos 

contextos educativos tem aumentado. Os estudos mais recentes sobre esta abordagem preventiva, 

instituindo elementos para a criação de um clima positivo em contexto escolar sugerem benefícios na 

promoção do bem-estar da comunidade educativa (Ahern, 2017; Saxe, 2012; White & Murray, 2015) e 

inclusive, benefícios ao nível do desempenho académico e das relações estabelecidas (Adler, 2016; 

Guerra, 2018). 

A importância do suporte emocional para os processos de aprendizagem era já sugerida por Maslow 

(1991) na explanação sobre a hierarquia das necessidades, uma espécie de pré-requisito para funções 

de ordem superior. 

Falando nesta dimensão de indivíduos, nesta abordagem não nos referimos apenas aos alunos, mas 

também aos professores, pois neste ambiente é fundamental uma relação entre vários indivíduos. Sobre 

o bem-estar e a felicidade dos professores, Noddings (2003) chama-nos a atenção para a ideia de que 

professores felizes implicarão diretamente alunos felizes. Na comunidade educativa não podemos 

apenas nos concentrar nas necessidades de uns em detrimento de outros, todos têm a responsabilidade 

e o dever de cuidar de todos. Os professores têm necessidades diferentes das dos alunos, pelo que 

devem ser ponderados e analisados quais os fatores que melhor respondem a cada comunidade 

educativa. 

Ainda no campo da investigação sobre o conceito de felicidade, a psicóloga Sonja Lyubomirsky (2013) 

leva o conceito a um foco mais específico identificando e quantificando as ações e as atitudes que nos 

levam à felicidade através da exploração dos processos cognitivos e motivacionais que distinguem os 

indivíduos. Os resultados dos seus estudos sugerem que o sentimento de felicidade traz benefícios aos 

indivíduos no campo da produtividade e da qualidade do trabalho e, consequentemente, maiores 

recompensas sociais e, inclusive, com efeitos na longevidade. Este trabalho apresentado segundo a teoria 

da construção da felicidade afirma que as características da felicidade incluem experimentar alegria, 
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satisfação, bem-estar positivo e considerar que a vida é boa, significativa e valiosa e, como tal, podem 

ser adquiridos e ensinados diretamente (Lyubomirsky, 2013). 

Tendo em consideração esta dimensão social que aqui apresentamos e sendo a escola um local por 

excelência de construção de relacionamento interpessoal nos primeiros anos de vida, consideramos que 

a psicologia continua a dar-nos inputs valiosos para o desenvolvimento de contextos educativos saudáveis 

e promissores, em específico as investigações mais recentes no campo da psicologia positiva ou das 

neurociências. 

Se queremos que os alunos se tornem adultos felizes, a investigação sugere que as escolas se 

concentrem também no seu bem-estar e não apenas no seu sucesso académico. Por sua vez, a felicidade 

e o bem-estar vem associado a comportamentos criativos, bondosos e solidários. 

1.3.2. A dimensão pedagógica 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo 

do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo 

educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade (Freire, 1996, p. 14). 

A dimensão pedagógica é enquadrada, especialmente, no campo cognitivo tendo como foco a aquisição 

de conhecimento. Atualmente, a informação está acessível não só na escola, mas em todo o lado e este 

facto tem causado inúmeros constrangimentos à comunidade educativa e ao modo como esta se tem 

organizado. São habituais as críticas ao uso excessivo dos métodos tradicionais de ensino e de 

aprendizagem que caracterizam a escola do século XXI como desatualizada. Claro que nem tudo é mau 

e que existem boas práticas educativas nas nossas escolas. No entanto, principalmente, a escola pública 

que deve responder de forma adequada a todos os alunos, sofre ainda de falta de inovação e falta de 

modernização. 

Parte da nossa preocupação relativamente a esta dimensão surge da interrogação de Pacheco: “porque 

é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem?” (Pacheco, 2018, p. 41). Rapidamente 

me responderão “porque não querem”, desviando-se da responsabilidade enquanto pedagogos. A 

resposta a esta pergunta pode colocar o foco no professor ou o foco no aluno, ambos sujeitos 

fundamentais no ato de aprender e cada um com responsabilidade específica. Será o professor o 
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problema, com o seu modo de ensinar? Ou será o aluno com o seu modo de aprender? Ou será ainda a 

aula, o conteúdo e o contexto onde o ensinar e o aprender acontece? 

Na educação nada é assim tão linear para que possamos atribuir culpas ou responsabilidades, já que 

lidamos com pessoas e, como tal, estamos em constante processo de aprendizagem. Não existem 

modelos infalíveis. Existem boas práticas, existem estratégias que resultam para determinadas pessoas, 

existem motivações diversas, existem diferentes necessidades e a escola, no seu compromisso ético para 

com o indivíduo e a sociedade, deveria ser capaz de proporcionar respostas adequadas a cada um de 

nós. Não queremos com isto dizer que deveria oferecer percursos personalizados para todos os alunos, 

pois isso seria inconcebível, mas sim deveria criar as condições propícias para o aprender com verdadeira 

autonomia e responsabilidade, respeitando a individualidade de cada um. 

As críticas à escola são fundamentadas na necessidade de preparar indivíduos para a sociedade digital 

e não mais para a sociedade industrial. Já não satisfaz formar todos os indivíduos da mesma forma e ao 

mesmo tempo. A sociedade contemporânea precisa de indivíduos competentes, criativos, capazes de se 

adaptarem rapidamente aos acontecimentos, resolvendo os novos problemas com que se deparam. 

Vejamos os danos causados pela pandemia Covid-19 e a quantidade de problemas causados, que nos 

colocou a todos em alerta e em pensamento criativo. 

Mais uma vez, esbarramos no ato de aprender porque este é inerente ao indivíduo. Digamos que é uma 

necessidade e uma motivação que floresce consoante o contexto, o conteúdo e as condições. Neste 

âmbito, vemos a dimensão pedagógica como o elo mais forte de ligação às restantes e, 

consequentemente, as dimensões social, arquitetónica e tecnológica como sustentáculo na criação das 

condições ótimas para o florescimento da pedagogia. 

1.3.3. A dimensão arquitetónica 

É necessário abrir a discussão sobre o desenho dos espaços educativos para que se construam sob 

modelos mais adequados às necessidades da sociedade do século XXI. O momento pandémico que 

vivenciamos neste ano de 2020 levantou algumas questões sobre o espaço, no entanto, são colocadas 

sob a perspetiva da saúde pública e não sob a perspetiva da pedagogia. Nesta dimensão queremos 

chamar a atenção para a importância do espaço educativo, pois tem sido desvalorizado ao longo dos 

tempos. 

Existem inúmeras barreiras à ocorrência desta transformação, já que implica uma mudança sistémica. 

Como fazê-lo sem colidir com os muros da oposição? Esta é uma pergunta difícil sob a qual Nair (2016) 
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tem trabalhado apresentando, na sua proposta, quatro princípios para o desenho de centros educativos: 

1) que sejam acolhedores de modo a estimular comportamentos através das suas mensagens ocultas, 

associando conceitos como segurança, educação e comportamento cívico; 2) que sejam versáteis 

permitindo uma flexibilidade na sua organização espacial que dê resposta às diferentes necessidades e 

estilos de aprendizagem, caminhando para a personalização; 3) que suporte diferentes atividades 

educativas produzindo múltiplos cenários; e 4) que transmitam mensagens positivas sobre a atividade e 

o comportamento, criando um clima positivo. 

Pensando na funcionalidade dos espaços, a proposta de Nair vai além desta prestação, centrando-se 

em questões fundamentais sobre a qualidade de um espaço educativo ao nível da sua capacidade 

para satisfazer as necessidades básicas humanas de dignidade, bem-estar social e desenvolvimento 

emocional. Claro, atendendo a estas necessidades, estaremos também a criar um clima onde os 

alunos possam crescer e desenvolver-se educativamente falando53 (2016, p. 22). 

As preocupações com o design e a organização dos espaços educativos têm-se refletido maioritariamente 

a nível internacional e Europeu (cf. Capítulo I – 1.2.3.), ancoradas nas críticas à escola desatualizada e 

distante do ritmo contemporâneo. Esta escola ultrapassada pelos tempos modernos falha na sua função 

primordial de preparar cidadãos com conhecimentos, capacidades e competências para inserir e 

colaborar na sociedade. Como refere Nair, “no final de contas, o objetivo da educação é fornecer aos 

alunos as habilidades e competências necessárias para adaptar-se e ter sucesso no mundo futuro que 

parece muito diferente de hoje54” (2016, p. 28). 

Os arquitetos, os engenheiros e os designers, em conjunto com a comunidade educativa, deverão ter em 

consideração, tanto preocupações de âmbito estético e organizacional, como também deverão ter em 

conta fatores como temperatura, iluminação, acústica, ventilação e conforto. A investigação sobre estes 

diferentes fatores carece ainda de estabilidade. No entanto, emergem preocupações com o sentido 

estético e com o design dos espaços educativos. Biondi realça a importância do mobiliário, das formas, 

da cor na criação de ambientes educativos acolhedores que passam mensagens e que “definem 

implicitamente papéis e atividades55” (2019, p. 2). Mosa também reforça o cuidado com o sentido 

                                                 
53 “(…) en cuestiones fundamentales sobre la calidad de un espacio educativo en lo que se refiere a su capacidad para satisfacer las necesidades humanas 
básicas de dignidad, bienestar social y desarollo emocional. Por supuesto, al cumplir estas necesidades estaremos creando también un clima en el que los 
alumnos pueden crecer y desarrollarse educativamente hablando.” 

54 “Al fin y al cabo, el propósito de la educación es proporcionar a los alumnos las habilidades y competencias necesarias para adaptarse y tener éxito en un 
mundo futuro que parece muy diferente del actual.” 

55 “L’attenzione agli arredi, forme e colori, alla varietà degli ambienti non solo determinano un ambiente accogliente ma definiscono anche implicitamente 
ruoli ed attività” (Tradução livre com apoio ao Google Tradutor). 
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estético, “que contribuiu para tornar agradável o estar na escola e tornar o espaço asséptico, um local 

habitável, transformando o que é homogéneo e padronizado em algo caloroso e pessoal (de ‘espaço’ a 

‘lugar’)” (2019, p. 32). Estes pontos de vista levam-nos a refletir sobre a imagem austera que temos da 

escola. Porque não pode ela ser colorida, acolhedora, aconchegante, ter lugares macios ou cantos 

relaxantes onde os alunos possam estar, conviver e aprender? Estas novas reconfigurações já têm lugar 

nalgumas escolas e com resultados positivos. 

A planificação do espaço educativo carece de vários cuidados, respondendo a um sistema complexo pelo 

que é fundamental o diálogo entre ambas as partes, visões arquitetónicas e visões pedagógicas compõem 

um lugar especial para aprender. As estruturas arquitetónicas que herdamos do passado mostram 

preocupações primárias. Um lugar composto por duas zonas com funções específicas: áreas fechadas 

que possam albergar um conjunto de pessoas sentadas e áreas abertas para que essas pessoas possam 

descomprimir e conviver em momentos menos dirigidos. Atualmente, esta visão tende a decair 

compreendendo a importância de que o espaço tem no crescimento e desenvolvimento do indivíduo, 

humanizando-o. É necessário repensar o espaço de sala de aula, fechado ou aberto, o qual deverá servir 

adequadamente as necessidades de crianças e adultos. É necessário repensar as zonas de recreio que 

admitem uma função social e criativa extremamente importantes e que, infelizmente, se caracterizam 

por inertes e vazias. 

Na sua obra, Prakash Nair (2016) toca ainda num ponto muito pessoal e íntimo das pessoas que 

compõem cada comunidade educativa, crianças e adultos, a necessidade de cada um poder ter um 

espaço próprio, que o sinta como seu, e espaços onde possam ter alguma intimidade. Não no sentido 

de estar sozinho, pois os indivíduos e, principalmente, quando criança somos seres muito sociáveis, mas 

no sentido de nos podermos encontrar com os nossos pensamentos uma vez que passamos na escola 

grande parte do dia ou que possamos estar em privacidade com outros. A possibilidade de podermos 

personalizar um pequeno espaço da escola contribuiu para o forte sentimento de apropriação e de 

pertença. Sobre este tema, este autor dá-nos que pensar quando afirma criticamente: “os centros 

educativos são geralmente os piores lugares para se ter privacidade porque presumem que a segurança 

das crianças é incompatível com a privacidade56” (Nair, 2016, p. 47) 

A ideia de espaços educativos abertos e flexíveis não é nova, já Célestin Freinet (1976) e Maria Montessori 

(1971) experienciaram e escreveram sobre isso, já em Portugal se derrubaram paredes com o apoio do 

                                                 
56 “(…) Los centros educativos suelen ser los peores sitios para buscar intimidad porque suponen que la seguridad de los niños es incompatible con la 
intimidad” (Tradução livre com apoio ao Google Tradutor). 
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programa escolas P3 e internacionalmente com o movimento open spaces (cf. Capítulo I – 1.2.2.). 

Infelizmente, o fracasso deste programa mostrou-nos que não estávamos preparados para esta mudança 

e que esta só é possível se trabalharmos em conjunto e de mente aberta. A investigação mais recente 

tem-nos dado evidências de como o espaço influencia a aprendizagem, seja ela cognitiva, social ou 

emocional. Como defende o criativo Siro López “ampliar os espaços oxigena as relações57” (2018, p. 56), 

“cada aprendizagem tem que estar conectada com a realidade, com o que se respira, com os desafios 

do presente58” (2018, p. 12). Temos um desafio em mãos, que exige soluções criativas e humanas em 

benefício dos alunos a quem prestamos um serviço, preparando-os para um amanhã. Estaremos agora 

preparados para aprender com as experiências do passado? Estaremos agora mais conscientes desta 

necessidade premente e preparados para reinventar uma nova escola? 

Infelizmente, algumas escolas modernizadas e, consequentemente, as salas de aula ainda apresentam 

espaços exclusivos para intervenções ou atividades educativas frontais, embora já haja momentos onde 

os percursos de aprendizagem são articulados e centrados nos alunos. Apesar das intervenções 

arquitetónicas mais recentes, em Portugal, ainda existem ambientes pouco estimulantes para os alunos 

e para os professores, onde dificilmente desenvolvem um sentido de pertença. É fundamental que alunos 

e professores possam participar no planeamento do espaço e, principalmente, possam usá-lo livremente. 

Não queremos com isto dizer que o possam usar inadvertidamente, mas sim que possam cuidá-lo, 

decorá-lo, apropriar-se do espaço de forma a senti-lo seu. Quando gostamos, cuidamos e neste instante 

trabalhamos competências sociais, de cidadania, tão importantes quanto os conhecimentos curriculares. 

Nesta questão do espaço educativo, a legislação italiana leva-nos mais longe na compreensão da sua 

importância referindo que, 

a sequenciação de diferentes momentos didáticos que requerem diferentes cenários e 

configurações, aluno-professor ou aluno-aluno, é a base de uma ideia diferente de edifício escolar, 

que deve ser capaz de garantir a integração, a complementaridade e a interoperabilidade dos seus 

espaços. Estas necessidades assentam num princípio de autonomia de movimento do aluno que só 

um espaço flexível e multifuncional pode permitir. Portanto, o espaço em que o professor inicia as 

atividades ou fornece indicações aos alunos passará a ser, no próximo segmento da atividade 

didática, um espaço organizado para atividades colaborativas entre os alunos em que cada um pode 

ter uma tarefa individual, que também faz sentido para o grupo. Uma forma de trabalhar em que as 

peculiaridades e as diferentes competências de cada um são valorizadas e contempladas tendo em 

                                                 
57 “Ampliar los espacios oxigena las relaciones.” 
58  “Cada aprendizaje ha de estar conectado com la realidad, con lo que se respira, com los desafios del presente.” 
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vista um resultado comum. Neste ambiente, o professor não tem lugar fixo, mas transita entre as 

várias mesas oferecendo o seu papel insubstituível de apoio e facilitação da aprendizagem que se 

concretiza em cada grupo59 (Ministerio dell’Istruzione, 2013, p. 1). 

O espaço influencia o comportamento do indivíduo e o indivíduo tem a capacidade de dar vida ao espaço. 

O facto de podermos evidenciar este pensamento em documentos políticos é já um sinal de mudança e 

uma tendência no pensamento sobre a reinvenção da escola. É certo que as mudanças educativas não 

acontecem de cima para baixo, mas este poderá constituir-se um elemento impulsionador, quer para as 

comunidades educativas, quer para as nações. 

Diríamos, nas palavras de López que “oferecer aos alunos [e professores] um espaço rico em 

diversidade, conforto, flexibilidade e criatividade já é um agente de mudança60” (2018, p. 50). Se 

juntarmos a esta equação programas e iniciativas políticas teremos novos agentes. Com a veloz 

sociedade digital, também a tecnologia admite uma função relevante no campo da mudança da escola. 

Temos assistido a mudanças radicais nos espaços de trabalho originadas pelos impulsos tecnológicos e 

a escola tem resistido insistentemente a estes impulsos, presa pelos condicionamentos das suas 

infraestruturas enraizadas num desenho fechado que alimenta inércias humanas. Temos assistido a 

mudanças legislativas, em Portugal, com a introdução do decreto relativo à autonomia e flexibilidade 

curricular, mas temos que interiorizar de que são as pessoas que conduzem a mudança. 

1.3.4. A dimensão tecnológica 

Tendo em consideração as mudanças na sociedade provocadas pela revolução digital surgem novas 

perspetivas sobre as relações humanas, os processos de comunicação, a reestruturação das empresas 

e dos empregos e os modos de aprender e ensinar (Castells, 2009; Eichhorst, 2017a; OECD, 2015, 

2019). Se em tempos a escola, enquanto espaço físico, era o lugar privilegiado para aprender, detendo 

o monopólio da difusão do conhecimento, hoje com a televisão e, principalmente, com a expansão da 

Internet, a informação está ao alcance de todos. 

                                                 
59 “La sequenzialità di momenti didattici diversi che richiedono setting e configurazioni diverse alunni-docente o alunni-alunni sta alla base di una diversa idea 
di edificio scolastico, che deve essere in grado di garantire l’integrazione, la complementarietà e l’interoperabilità dei suoi spazi. Queste necessità hanno alla 
base un principio di autonomia di movimento per lo studente che solo uno spazio flessibile e polifunzionale può consentire. Dunque lo spazio in cui l’insegnante 
avvia le attività o fornisce indicazioni agli alunni diventerà, nel segmento successivo dell’attività didattica, uno spazio organizzato per attività collaborative tra 
gli studenti in cui ciascuno può avere un compito individuale che però ha un senso anche all'interno di un gruppo. Un modo di lavorare in cui le peculiarità e 
le diverse competenze di ciascuno sono valorizzate e ricomprese in vista di un risultato comune. In questo ambiente il docente non ha un posto 'fisso' ma si 
muove tra i vari tavoli offrendo il suo insostituibile ruolo di supporto e facilitazione all'apprendimento che all'interno di ogni gruppo prende forma” 

60 “Ofrecer a los estudiantes un espácio rico en diversidad, confortable, flexible y creativo es ya un agente de cambio.” 



104 

Concordando com Sir Ken Robinson e Lou Aronica, “estamos em condições, como nunca antes, de usar 

nossos recursos criativos e tecnológicos para mudar [a] realidade. Agora, temos oportunidades ilimitadas 

para mobilizar a imaginação dos jovens e oferecer maneiras de ensinar e aprender adaptadas a eles” 

(2019, p. 17). 

As tecnologias da informação e comunicação entraram nas escolas, tornando-se parte do currículo, 

preparando-se salas com computadores e conteúdos programáticos. Nos anos 90, a introdução dos 

computadores nos ambientes educativos causou inúmeros problemas, identificados por Osório (1991), 

que até então não tinham sido sentidos nestes contextos, sendo essencial a existência de programas de 

formação de professores (Costa, 2008b; Sousa, 2006). Chegamos à conclusão que a simples inserção 

das TIC não é suficiente e muito menos responde às necessidades da comunidade educativa e, num 

olhar mais longínquo, às necessidades da sociedade digital (Selwyn, 2011). O facto de estas se terem 

tornado cada vez mais móveis lançou novos desafios à escola, aos professores, aos dirigentes escolares, 

aos alunos e aos pais. As suas potencialidades abrangentes e as suas possibilidades de aprendizagem 

abalaram o modelo educativo, principalmente se dirigido pelas pedagogias tradicionais, questionando 

práticas, funções e papéis. 

A experiência de Sugata Mitra (2020) com crianças indianas que aprenderam a utilizar as funções e as 

ferramentas de um computador através da experimentação, da tentativa e erro e, principalmente, 

ensinando-se umas às outras elevaram o sentido atribuído ao ato de aprender a um nível de autonomia 

pouco experimentado no contexto educativo. A ideia de que as crianças aprendem sozinhas e que os 

professores são dispensáveis não está aqui em causa. Os professores são fundamentais para apoiar e 

orientar percursos de aprendizagem e, fundamentalmente, proporcionar experiências e atividades de 

aprendizagem que ajudem os seus alunos a superar-se. No seguimento das experimentações deste 

professor investigador, o programa Escola na Nuvem61 mostrou que é possível repensar o papel do 

professor, das práticas pedagógicas e do próprio ato de aprender (Mitra, 2020). 

Parece-nos que a ideia de que os professores poderão ser substituídos por robôs, por computadores ou 

outras máquinas de ensinar assombra preocupações, colocando-nos na defensiva. No entanto, o papel 

dos bons professores nunca esteve em causa. As tecnologias não são mais do que ferramentas de apoio 

aos processos de ensino e de aprendizagem (Costa, 2008a; Osório, 1997; Ramos, 2005; Selwyn, 2011), 

pois o mais importante nestes processos são as pessoas e as relações que entre elas se estabelecem. 

                                                 
61 School in the Cloud 

https://www.theschoolinthecloud.org/
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Uma das críticas relativas ao desajuste da escola face às necessidades das crianças e da sociedade 

digital passa pelo uso, ainda pobre, destas poderosas ferramentas (Selwyn, 2011). São vários os estudos 

(Barros et al., 2014; Merrelho, 2010; Santos, 2006), entre muitos outros, que nos mostram que os 

índices de motivação para a aprendizagem sobem quando utilizamos tecnologias nos processos de 

aprendizagem. Christensen et al. (2011) apresentam-nos um argumento justificativo que em tudo faz 

sentido para a interpretação do modelo de análise que apresentamos, prendendo-se este com o facto de 

a tecnologia responder à nossa necessidade de sentir sucesso. Dizem, 

uma razão pela qual assumimos uma posição assertiva neste livro sobre a sabedoria de usar a 

aprendizagem baseada no computador como o mecanismo para alcançar a aprendizagem centrada 

no aluno é que, pela própria natureza do software, a conquista pode ser integrada com a entrega 

de conteúdo de maneiras que ajudam os alunos a sentirem-se bem-sucedidos enquanto aprendem, 

todos os dias62 (2011, p. 175). 

Atentos às ofertas do mercado socioeconómico, cultural e até educativo verificamos que as inovações 

tecnológicas tendem a apresentar-nos produtos passíveis de customização. Estes produtos têm tido bons 

resultados no mercado e evidenciam-se pelo elevado número de vendas. Deste modo, é difícil à escola 

continuar com modelos estandardizados e padronizados, quando a realidade da nossa vida quotidiana 

nos oferece outras oportunidades. A tecnologia oferece um conjunto variado de instrumentos e 

ferramentas para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, abrindo portas a novas 

possibilidades, algumas criativas, e múltiplas oportunidades para responder às necessidades individuais 

de cada aluno. Tendo a escola como função preparar as crianças para a vida adulta, deve 

impreterivelmente promover competências e habilidades ligadas às tecnologias, pois estas são cada vez 

mais indispensáveis (OECD, 2010). 

Também, no contexto da história das famílias persiste um significado cultural anacrónico atribuído à 

escola e à escolarização. Já não frequentamos a escola com o objetivo de nos preparamos para uma 

profissão, a qual exerceremos toda a nossa vida, pois essa mesma profissão sofrerá transformações. 

Andreas Schleicher, Diretor de Educação e Competências da OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development), no prológo da obra Four-Dimensional Education (Fadel, Bialik, & Trilling, 

2015) interpela-nos com este pensamento: 

                                                 
62 “One reason why we take assertive position in this book on the wisdom of using computer-based learning as the mechanism for achieving student-centric 
learning is that by the very nature of software, achievement can be integrated with the delivery of content in ways that help students feel successful while they 
learn, every day.” 
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As demandas sobre os alunos e, por conseguinte, sobre os sistemas de educação estão a evoluir 

rapidamente. No passado, a educação consistia em ensinar algo às pessoas. Agora, trata-se de 

garantir que os indivíduos desenvolvam uma bússola confiável e as habilidades de navegação para 

encontrar o seu próprio caminho num mundo cada vez mais incerto, volátil e ambíguo. Hoje em dia, 

não sabemos exatamente como as coisas se vão desenvolver, muitas vezes surpreendemo-nos e 

precisamos aprender com o extraordinário e, às vezes, cometemos erros ao longo do caminho. E, 

muitas vezes, serão os erros e as falhas, quando entendidos corretamente, que criarão o contexto 

para a aprendizagem e o crescimento. Uma geração atrás, os professores podiam esperar que o 

que ensinavam durasse a vida dos seus alunos. Hoje, as escolas precisam preparar os alunos para 

mudanças económicas e sociais mais rápidas do que nunca, para empregos que ainda não foram 

criados, para usar tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver problemas sociais 

que ainda não sabemos que surgirão63 (Fadel et al., 2015, p. 1). 

Concordamos com Fadel, Bialik e Trilling quando afirmam que educar as nossas crianças “visa prepará-

las para se adaptarem ao mundo do futuro, capacitando-as para trabalhar ativamente na sua melhoria64” 

(2015, p. 4). Como temos vindo a discorrer neste texto, existem profundas dúvidas sobre o cumprimento 

deste objetivo pelos nossos sistemas educativos assentes em críticas diversas sobre a sua organização, 

o seu modelo e as suas práticas, reconhecendo que “os alunos, muitas vezes, não estão preparados 

para ter sucesso no mundo de hoje, quanto mais no mundo de amanhã” (Fadel et al., 2015, p. 4). Hoje, 

os desafios e as oportunidades são totalmente diferentes de há 20, 40, 60, 80 ou 100 anos atrás. Os 

autores levantam uma questão simples, mas de resolução complexa: será a memorização de grandes 

quantidades de conteúdo ainda necessária numa era em que podemos encontrar respostas para 

qualquer dúvida através de uma pesquisa na Internet? Esta reflexão poderá ser um bom ponto de partida 

para a consciencialização e prática da mudança. 

Na tentativa de apresentação de uma visão holística da escola, abordando as quatro dimensões que 

consideramos fundamentais, esperamos conseguir responder à nossa pergunta de partida: que 

características devem ter os novos cenários educativos de forma a responder às necessidades das 

crianças do século XXI? 

                                                 
63 “The demands on learners and thus education systems are evolving fast. In the past, education was about teaching people something. Now, it is about 
making sure that individuals develop a reliable compass and the navigation skills to find their own way through an increasingly uncertain, volatile and 
ambiguous world. These days, we no longer know exactly how things will unfold, often we are surprised and need to learn from the extraordinary, and 
sometimes we make mistakes along the way. And it will often be the mistakes and failures, when properly understood, that create the context for learning 
and growth. A generation ago, teachers could expect that what they taught would last for a lifetime of their students. Today, schools need to prepare students 
for more rapid economic and social change than ever before, for jobs that have not yet been created, to use technologies that have not yet been invented, 
and to solve social problems that we do not yet know will arise.” 

64 “(…) is meant to prepare them to fit in with the world of the future, empowering them to actively work to improve it further.” 
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Suportando a nossa argumentação no ato de aprender, constituído como o nosso fenómeno em estudo, 

é nosso intuito acrescentar valor científico à discussão sobre a escola do futuro. Recolhendo dados sobre 

o que pensam, sentem e perspetivam crianças e adultos sobre a escola do futuro questionamos a 

importância de cada uma destas dimensões: social, pedagógica, arquitetónica e tecnológica. Que valor 

é atribuído por crianças e adultos: 

. às relações sociais que se estabelecem nos contextos educativos? 

. às práticas pedagógicas em prol do ato de aprender? 

. à organização e design dos ambientes educativos? 

. à introdução de tecnologia nas escolas? 
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CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

Percebendo a escola como uma rede de relações que se estabelecem em função do desenvolvimento e 

crescimento saudável da criança, considerámos fundamental questionar e ouvir todos os intervenientes 

da comunidade educativa, dando maior relevo e importância à voz das crianças. Partindo deste princípio, 

estruturamos a nossa atividade de investigação assente na abordagem qualitativa, partindo de uma lógica 

interpretativa (Graue & Walsh, 1998) assumindo que a melhoria da qualidade da Educação só pode ser 

conseguida com o envolvimento de todas as partes. Sendo o estudo sobre a escola um assunto complexo 

e árduo, é assumido de forma deliberada que as soluções poderão ser múltiplas, embora só possam ser 

conseguidas através dos contributos, das experiências e necessidades pessoais e da implicação dos 

intervenientes diretamente envolvidos, juntando uma forte consciência e vontade de mudar. Crianças, 

pais/encarregados de educação, professores, coordenadores, auxiliares da ação educativa deverão ser 

vistos como aliados na “promo[ção] [do] desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e 

aptidões mentais e físicos na medida das suas potencialidades” (artigo 29.º, n.º1) (UNICEF, 2019, p. 

23). 

Neste capítulo, explicitaremos detalhadamente os procedimentos metodológicos utilizados no processo 

da investigação, especificando e justificando as opções, as estratégias e as decisões éticas que 

orientaram toda a atividade de recolha e análise de dados. As secções deste capítulo detalham o desenho 

metodológico traçado enquadrando-o nas metodologias qualitativas. Segue-se a descrição dos 

instrumentos e procedimentos de recolha e análise dos dados. O capítulo termina com a explicitação 

sobre a organização e análise dos mesmos. 

2.1. DESENHO METODOLÓGICO 

Refletindo sobre as necessidades da sociedade contemporânea em paralelo com as leituras sobre a 

escola e as revisões de literatura com e sobre crianças, que fomos fazendo ao longo de todo este 

processo investigativo, considerámos fundamental ouvir e envolver todos os intervenientes da 

comunidade educativa. No entanto, no decorrer deste caminho, considerámos primordial centrar o 

estudo na voz das crianças. Na investigação sobre a complexidade que é a escola e na multiplicidade de 

fatores envolvidos quando dela proferimos faz, para nós, todo o sentido que a voz das crianças se eleve 

nestes contextos educativos e seja tida em conta nos processos de mudança. 
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No âmbito deste trabalho de investigação, abraçamos o conceito de criança, defendido no artigo 1.º da 

Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), como “todo o ser humano menor de 18 anos” (UNICEF, 

2019, p. 8). O estudo envolveu a participação de alunos entre os 8 e os 13 anos de idade e no decorrer 

deste texto, sempre que nos referirmos a crianças, em sentido mais amplo, estamos a enquadrá-las 

nesta faixa etária. 

Na procura de respostas para as nossas questões de investigação, (relembrando: i) Qual a influência dos 

cenários educativos emergentes nos modos de pensar, ensinar e aprender? e ii) Que características 

devem ter os novos cenários educativos de forma a responder às necessidades das crianças do século 

XXI?) o envolvimento de todos os intervenientes em processos de participação apresentou-se com 

sentido, como o melhor caminho. 

A necessidade de reinvenção da escola, reclamada por muitos, exige de nós, investigadores, em 

colaboração com a comunidade educativa, um trabalho empírico árduo, refletido e contínuo. Apoiados 

pela abordagem qualitativa (Quivy & Campenhoudt, 1998), tendo por base uma metodologia de 

investigação interpretativa (Graue & Walsh, 1998) e as metodologias participativas traçadas através da 

Abordagem Mosaico (Clark, 2010), esboçamos um plano de intervenção no contexto educativo. Sabendo 

que as escolas são, ainda, os espaços por excelência onde é promovida a educação integral da criança 

fazia todo o sentido que esta intervenção e análise fosse realizada numa escola pública. A escolha da 

escola pública como contexto de investigação tem apenas uma justificação: entendemos que a educação 

deve estar ao alcance de todos os cidadãos, um direito adquirido com cariz gratuito, abarcando nela uma 

representação mais fiel da sociedade. Nela se vive a diversidade total. 

Identificamo-nos com o pensamento de Graue e Walsh, “se é importante estudar pessoas no contexto, é 

particularmente importante estudar crianças no contexto65” (1998, p. 12). Parte da investigação 

desenvolvida, ao longo dos anos, sobre crianças em contexto educativo constrói-se sobre o olhar do 

adulto e raramente sobre a visão da criança. Só com o emergir das metodologias participativas na 

investigação e com as diretrizes da CDC é que foi possível “ilustrar as singularidades mais significativas 

dos quotidianos da infância” (Fernandes, 2005, p. 151). 

Assistimos, frequentemente, a situações em que a decisão é tomada pelo adulto em prol daquilo que 

consideram ser melhor para a criança ou para o bem-estar de todos, sem auscultação da opinião da 

própria criança ou dos envolvidos. Constantemente, as crianças são colocadas em contextos sobre os 

                                                 
65 “If it is important to study people in context, it is particularly important to study children in context.” 
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quais têm pouco controlo, principalmente nos contextos educativos, o que contradiz os direitos expressos 

na CDC (UNICEF, 2019). Os adultos são sempre os seus guardiões e conduzem a maior parte da sua 

atividade, estando os argumentos sustentados nas questões de segurança e bem-estar da criança. 

No nosso ponto de vista, era importante investigar em contexto educativo com o envolvimento de todos 

os intervenientes. Esta abordagem fornece “uma perspetiva fundamentada localmente sobre as 

experiências de indivíduos específicos que podem ser vinculados a outras descrições”66 (Graue & Walsh, 

1998, p. 13). O enquadramento num contexto cultural específico requer uma leitura cuidada, que 

eventualmente poderá favorecer reflexões em outros contextos educativos que se identifiquem de alguma 

forma com o que é descrito. 

Com base nas reflexões presentes, os objetivos deste projeto de investigação foram: 

i) Estudar o potencial dos novos cenários educativos para o desenvolvimento de novas formas 

de pensamento e de aprendizagem; 

ii) Criar e avaliar cenarizações para a educação do futuro; 

iii) Proceder à definição dos indicadores para a mudança e a inovação pedagógica nos 

ambientes emergentes. 

Na busca pelo direito da criança ser ouvida, Clark e Moss (2011) traçaram a metodologia de investigação 

Abordagem Mosaico, capaz de dar voz e sentido às ideias e opiniões das crianças. Na sua obra enfatizam 

a ideia de que 

as crianças têm o direito não apenas de fazer ouvir as suas vozes em assuntos que as preocupam, 

principalmente quando são objeto de pesquisa, mas também que a escuta é fundamental para 

relacionamentos responsivos e recíprocos quando o objeto é aprender e ensinar. Afinal, os 

professores também são investigadores: na procura pelas perspetivas das crianças, constatando o 

reconhecimento e a documentação dos seus interesses e concretizações67 (Clark & Moss, 2011, p. 

5). 

Esta metodologia propõe a recolha das perspetivas e das ideias das crianças, através da escuta ativa das 

suas vozes, evidenciada em vários formatos (textos, desenhos, fotografias, conversas, brincadeiras, entre 

outros elementos que possam evidenciar opiniões, pensamentos ou sentimentos) permitindo a 

                                                 
66 “[…] a locally grounded perspective on the experiences of particular individuals that can then be linked to other descriptions” (Graue & Walsh, 1998, p. 13). 
67 “This book broadens the scope of the first edition. It emphasizes that children have the right not only to have their voices heard in matters that concern 
them, especially when they are subjects of research, but also that listening is central to responsive and reciprocal relationships when the object is teaching 
and learning. After all, teachers are researchers too: seeking the children’s perspectives, noticing recognizing and documenting their interests and 
achievements” (Clark & Moss, 2011, p. 5). 
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construção de um mosaico individual e coletivo, capaz de produzir indícios mais claros sobre as suas 

perceções da realidade. 

Partindo deste pressuposto, centramos a nossa atenção na opinião das crianças utilizando a Abordagem 

Mosaico como metodologia de recolha de dados, permitindo-nos conhecer o que pensam sobre o 

contexto educativo onde estão inseridos; o que sentem e como reagem a ele; e como gostariam de o 

mudar para que pudesse responder de forma mais adequada às suas necessidades, expectativas e 

ideias. Numa primeira fase, colaborando com crianças dos 8 aos 13 anos de idade, em duas escolas 

públicas do concelho de Braga, dois contextos educativos e sociais diferentes - uma escola do 1.º ciclo 

do ensino básico e uma escola do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico – pudemos recolher as representações 

sobre a escola e desejos futuros para a sua melhoria, através da Abordagem Mosaico (Clark, 2010; Clark 

& Moss, 2011), recolhendo as suas opiniões através de documentos escritos, fotografias, conversas 

informais, desenhos e cartazes. Numa segunda fase, colaborando com pais, professores, peritos e 

especialistas, pois também consideramos importante “ouvir os outros […] para reconhecer e coordenar 

múltiplas perspetivas, uma competência e disposição para criar significado em novos contextos”68 (Clark 

& Moss, 2011, p. v). Nesta segunda fase, utilizámos o método de entrevista considerando o mais eficaz 

para a recolha das representações destes intervenientes, uma vez que são pessoas com disponibilidade 

limitada. A dispensa de uma hora para conversa foi o considerado aceitável e exequível. 

Recolhemos dados de natureza subjetiva, que requerem uma análise cuidada e reflexiva. Neste caso, a 

escolha pela Abordagem Mosaico (Clark, 2010; Clark & Moss, 2011) utilizada nas atividades realizadas 

com as crianças e o método de entrevista (Quivy & Campenhoudt, 1998) utilizado com os adultos 

permitiu-nos ver padrões, eliminar observações, fruto da ocasião ou conclusões precipitadas. 

A escolha de um projeto de investigação é guiada pela necessidade de entender determinados contextos 

sociais e, neste caso, em específico, contextos educativos. Estudar a vida das crianças em contexto e 

aferir representações de um contexto que nos é familiar, embora vivenciado pelos intervenientes, de 

forma distinta, foi uma tarefa complexa e com um certo grau de subjetividade. Há ainda que ter em conta 

a forma como a investigadora vê o mundo. Nela existem um conjunto de crenças básicas que 

influenciaram o modo como foi desenhada a intervenção e, posteriormente, as dificuldades e 

constrangimentos encontrados na sua concretização. No decorrer do texto, exploraremos mais em 

pormenor este assunto. 

                                                 
68 “Listening to others is central to recognising and coordinating multiple perspectives, a skill and disposition for the making of meaning in new contexts.” 
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2.2. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

Cumprindo com as normas exigidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, as identidades e as 

informações pessoais de todos os participantes foram ocultadas através da substituição por nomes 

fictícios, no caso das crianças, pais/encarregados de educação e professores, e substituídos pela 

designação “Perito”, seguida de numeração, para o caso dos peritos participantes. 

No processo de recolha de dados relativos às crianças, obtemos da escola o primeiro e último nome e o 

ano de escolaridade em frequência, formalizada a participação através de documento próprio, enviado 

aos pais/encarregados de educação, como descrevemos no ponto seguinte. Através do documento 

formal de pedido de consentimento por parte das crianças e dos pais/encarregados de educação, 

recolhemos destes participantes o nome, o grau de parentesco, o contacto telefónico e o endereço de 

correio eletrónico, para efeitos de contacto aquando da fase de recolha das suas opiniões. O endereço 

de correio eletrónico dos pais/encarregados de educação foi utilizado para o agendamento das 

entrevistas, complementado por ligação telefónica sempre que necessário, e para o envio da transcrição 

da entrevista para validação. 

Relativamente aos professores, foram recolhidos primeiro e último nome, disciplina que lecionam, 

contacto telefónico e endereço de correio eletrónico, por via de contacto pessoal direto, tendo sido de 

imediato agendado o dia da entrevista consoante disponibilidade. O endereço de correio eletrónico foi 

utilizado para contactos posteriores, especificamente para o envio da transcrição da entrevista para 

validação. 

Quanto aos peritos, foi efetuada uma pesquisa na Web recolhendo o nome e o endereço de correio 

eletrónico, uma vez que se tratam de participantes com visibilidade na Web, nas redes sociais e nas 

comunidades educativas virtuais, possibilitando um primeiro contacto de convite à participação. 

As informações pessoais de todos os participantes não serão divulgadas nesta tese, nem utilizadas para 

outros fins. No decorrer das atividades de recolha de dados não foi oferecida qualquer compensação 

monetária pelo tempo despendido ou para garantir uma participação assídua das crianças ou uma 

participação ativa dos adultos, nas atividades de pesquisa. 

Todos os dados recolhidos foram agrupados e armazenados num disco externo da investigadora e 

guardados num local seguro, sendo o seu acesso exclusivo da mesma e do seu supervisor quando 

considerado necessário. De acordo com as diretrizes éticas da Universidade do Minho, todos os dados 

serão apagados com segurança, cinco anos após o término do projeto.  
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No final do projeto de investigação, os resultados do estudo serão compartilhados com os participantes 

e as instituições anfitriãs. 

2.2.1. Crianças 

Na senda da preocupação contemporânea, no que concerne à proteção e ao bem-estar das nossas 

crianças, surgem preocupações de carácter universal que foram convencionadas num tratado 

internacional há trinta anos (UNICEF, 2019). Assente em quatro pilares fundamentais, a Convenção 

sobre os Direitos da Criança foi ratificada em Portugal no dia 21 de setembro de 1990, momento em 

que nos comprometemos à promoção e aplicação de um conjunto de direitos considerados fundamentais 

para todas as crianças – direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais. 

Entendemos que a investigação com e sobre crianças deve impreterivelmente respeitar a sua condição 

de ser humano, em pleno processo de crescimento e desenvolvimento. Na definição do enquadramento 

ético desta investigação sustentamos as nossas ideias, convicções e princípios em dois documentos: a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (UNICEF, 2019) e o Código de Conduta Ética da Universidade 

do Minho (Comissão de Ética da Universidade do Minho, 2012), seguindo as Normas Orientadoras da 

Comissão de Ética para a Investigação em Ciências Sociais e Humanas (CEICSH) (Conselho de Ética, 

2018). 

Dando ênfase ao direito de exprimir livremente a sua opinião, consagrado no artigo 12.º da CDC, esta 

investigação teve como premissa escutar e dar voz às crianças que nela participaram. Embora não 

tenham sido os únicos intervenientes no estudo, foi-lhes atribuída uma maior relevância considerando 

extremamente importante que após o exercício deste direito sejam tidas em verdadeira consideração 

estas opiniões, o que nem sempre acontece devido a constrangimentos variados que estão associados, 

principalmente, à falta de recursos de natureza diversa e à falta de entendimento devido às diferenças 

culturais entre gerações. Consideramos importante o desenvolvimento de atividades educativas que 

permitam um autêntico envolvimento e uma real participação das crianças nos contextos educativos de 

que são parte. Este estudo pretendeu diferenciar-se pela escuta ativa das crianças participantes, tendo 

como intuito a promoção de uma mudança de cultura educativa. 

Infelizmente, as forças da cultura e do sistema organizacional ainda imperam nestes contextos não 

permitindo tempos de livre expressão, reflexão e ação, na comunidade educativa. Entendemos que o 

verdadeiro sentido está no processo participativo que encontra um início, escutando os intervenientes 

relativamente às suas necessidades e desejos; um meio, apresentando e negociando soluções e 
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estratégias de ação, resolvendo disputas de poder de forma democrática; e um fim, traçando e 

executando um plano de mudança em prol da melhoria e bem-estar da e na comunidade educativa 

(Clark, 2010) (cf. Capítulo III). 

Foi elaborado um documento explicativo da intervenção pretendida, o qual intitulamos “Intervenção no 

campo: ouvir e dar voz às crianças” (Apêndice 1), que serviu de suporte às atividades e tarefas 

subsequentes, nomeadamente à concretização dos procedimentos formais; à informação da comunidade 

educativa a envolver e posteriormente, à implementação do próprio plano. Nele apresentámos os 

objetivos que se pretendia alcançar, a metodologia que utilizámos e uma descrição das atividades a 

desenvolver com as crianças, com cariz flexível. 

Salvaguardando os princípios éticos e deontológicos da investigação científica e o respeito pela dignidade 

da pessoa humana, no cumprimento dos seus direitos e deveres, seguimos um conjunto de 

procedimentos necessários à aprovação e, consequente, implementação do plano de intervenção no 

campo. Após a listagem de um conjunto de escolas, entendidas como possíveis locais de intervenção e 

com diferentes características, foi necessário tomar uma decisão refletida e prudente. O primeiro critério 

decisivo nesta seleção, escolher uma escola pública, partiu do pressuposto de que as escolas a visitar 

deveriam ser representativas da realidade existente nas escolas Portuguesas.  O segundo critério 

compreendeu o fator tempo, uma vez que o calendário académico exigia foco. Era importante selecionar 

um contexto educativo relativamente próximo em termos de distâncias, diminuindo ao máximo o tempo 

despendido em deslocações para intervenção no campo. E, por fim, um terceiro fator, de cariz pessoal, 

respondendo à convicção de que a investigação científica deverá trazer sentido à comunidade que nos é 

próxima. 

A seleção recaiu sobre duas escolas do 1.º e 2.º ciclos, do mesmo agrupamento escolar, do concelho 

de Braga, próximas do local de residência da investigadora. Foi efetuado um primeiro contacto junto dos 

respetivos Diretores e Coordenadores Pedagógicos, apresentando o plano de intervenção e os objetivos 

da investigação, que satisfatoriamente acolheram o projeto. Seguiram-se os procedimentos formais de 

pedido de autorização à Diretora do Agrupamento de Escolas (Apêndice 2), via correio eletrónico, no dia 

16 de outubro de 2018 e, consequentemente, à Direção-Geral de Educação através de um “Pedido de 

autorização para realização de estudo de investigação em meio escolar” (Apêndice 3), submetido pelo 

sistema de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME)69. O pedido foi submetido no dia 18 de 

janeiro de 2019, registando com a referência número 0673900001, sobre o qual recebemos resposta 

                                                 
69 http://mime.dgeec.mec.pt/ 

http://mime.dgeec.mec.pt/
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de rejeição no dia 13 de março de 2019, informando que esta autorização competia exclusivamente ao 

Agrupamento e às Escolas em questão (Anexo 1). 

Foi preparada uma proposta de trabalho (Apêndice 1) que aplicámos em contexto educativo, para uma 

análise micro, envolvendo a comunidade no processo de investigação: crianças/alunos; professores; 

pais/encarregados de educação; coordenadores e diretores escolares; e auxiliares da ação educativa (de 

forma indireta), na tentativa de compreensão da realidade social e educativa numa visão holística. 

Pretendíamos uma compreensão integral dos fenómenos e não a análise isolada dos seus constituintes 

(Graue & Walsh, 1998). 

Na procura da garantia da qualidade ética deste trabalho de investigação e querendo avalizar a sua 

integridade, dignidade e honestidade submetemos à apreciação da CEICSH, via correio eletrónico, o 

plano de intervenção devidamente adaptado aos formulários disponibilizados (Apêndice 4), no dia 29 de 

janeiro de 2019, ficando registado com o número CEICSH 005/2019. Após a análise ao plano de 

intervenção no campo, recebemos parecer favorável no dia 9 de abril de 2019, tendo sido comunicada 

a decisão, via correio eletrónico, no dia 13 de maio de 2019, apresentando o reconhecimento de que “o 

projeto obedece aos requisitos para as boas práticas na investigação com humanos, em conformidade 

com as normas nacionais e internacionais que regulam a investigação em Ciências Sociais e Humanas” 

(Anexo 2). 

O avanço da tecnologia tornou a informação mais acessível e díspar nas suas modalidades de 

apresentação, recolha e utilização, dando maior visibilidade à questão moral e ética relacionada com a 

proteção da privacidade e dos dados pessoais, transformando-a numa preocupação constante na vida 

dos cidadãos da Sociedade Digital. Atendendo à necessidade de proteger os direitos de quem participa 

numa investigação científica, o pedido de consentimento informado foi uma preocupação e uma prática. 

Formalizamos o pedido de consentimento aos participantes desta investigação “mediante um ato positivo 

claro que indi[casse] uma manifestação de vontade livre, específica, informada e inequívoca de que o 

titular de dados consente no tratamento dos dados que lhe digam respeito” (Parlamento Europeu & 

Conselho da União Europeia, 2016, p. 6). Esta vontade foi expressa no documento “Consentimento 

informado, esclarecido e livre para participação em estudos de investigação” (Apêndice 5), que apresenta 

uma breve descrição do projeto, dá a conhecer aos participantes as condições de realização e assevera 

a garantia de confidencialidade dos dados e o anonimato dos participantes. Através deste documento 

recolhemos o consentimento de crianças e pais/encarregados de educação. 
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Uma das conquistas da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança foi o direito de terem voz 

e serem ouvidas sobre assuntos que lhes dizem respeito e que afetam as suas vidas e isto inclui o direito 

de participar em projetos ou atividades de investigação. No entanto, o acesso direto às crianças para 

recolha de dados carece também de todo o respeito e consideração pela opinião das pessoas que lhe 

são próximas como é o caso dos pais, encarregados de educação ou representantes legais e por aquelas 

que têm a responsabilidade de as proteger e garantir os seus interesses enquanto estão à sua guarda, 

como é o caso dos responsáveis institucionais, dos professores e das auxiliares de ação educativa. A 

atividade científica foi desenvolvida com a colaboração de toda a comunidade educativa na procura da 

opinião e da voz da criança e, ao mesmo tempo, com o intuito de contribuir para o bem-estar e satisfação 

de todos os envolvidos. Neste sentido, a participação das crianças neste projeto foi preparada de forma 

prévia, formalmente, através da colaboração dos respetivos coordenadores pedagógicos que 

estabeleceram a ponte entre a investigadora, as crianças e os seus pais/encarregados de educação. 

A primeira fase constituiu-se pela seleção e identificação de crianças interessadas em participar no 

estudo, tarefa realizada pelos coordenadores pedagógicos, em colaboração com os respetivos docentes, 

uma vez que ninguém melhor do que eles conheciam os seus interesses e as suas características. Após 

a listagem dos nomes das crianças que neste primeiro momento mostraram interesse na participação, 

já que este era um dos principais critérios da investigadora, prevalecendo a vontade da criança acima da 

vontade expressa pelos pais, foi entregue o documento de consentimento informado para conhecimento 

da família que, em acordo, deveria tomar uma decisão sobre a participação. Este documento foi 

preenchido e assinado por ambas as partes, criança e um dos pais/encarregados de educação, 

expressando a vontade através da escolha de um dos itens: “Sim, quero participar.” ou “Não quero 

participar.” e devolvido aos coordenadores pedagógicos que fizeram chegar a informação à investigadora. 

A criança e respetivos pais/encarregados de educação ficaram com as páginas informativas referentes 

ao projeto de investigação, as duas primeiras folhas que asseveram a autorização e o interesse na 

participação ficaram na posse da investigadora e dos respetivos coordenadores (cf. Tabela 1). 

Após a formalização do acesso às crianças e respetivos pais/encarregados de educação, cumprindo os 

códigos deontológicos da investigação científica aplicáveis a esta fase, foi estabelecido um horário fixo 

em ambos os estabelecimentos educativos (1.º, 2.º e 3.º ciclos) para a realização das atividades 

propostas, por parte da investigadora. Estes horários tinham como pressuposto não prejudicar as 

atividades letivas das crianças participantes. Na Escola Básica do 1.º Ciclo, adiante designada EB1, as 

crianças foram dispensadas no horário da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católicas (ERMC), 

com a respetiva autorização do docente. Na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos, adiante designada EB2,3, 
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foram criados dois novos horários dentro da disponibilidade dos horários livres das crianças. Ficamos 

com três horários definidos: terças-feiras das 16:30 às 17:30 com crianças dos 8 aos 10 anos de idade 

(1.º ciclo); quartas-feiras das 11:45 às 12:30 com crianças dos 11 aos 12 anos (correspondente à 

frequência do 6.º ano de escolaridade, 2.º ciclo); e, quartas-feiras das 15:10 às 16:00 com as crianças 

dos 10 aos 13 anos (correspondente à frequência do 5.º ao 8.º ano de escolaridade, 2.º e 3.º ciclos). 

Tabela 1 – Número de crianças e respetivos pais/encarregados de educação envolvidos na atividade de investigação. 

  
Com interesse 

inicial na 
participação 

Devolução do documento de 
consentimento 

Participação 
 Sim, quero 

participar 
Não quero 
participar 

  

1.º Ciclo 
Crianças  15 16 0 16 

Pais  - 11 5 7 

  

2.º e 3.º Ciclos 
Crianças  34 22 0 21 

Pais  - 18 4 5 

 

A atividade de recolha de dados, desenvolvida com as crianças, foi iniciada no dia 15 de março de 2019, 

no 1.º ciclo, e no dia 20 de março de 2019, no 2.º e 3.º ciclos. Evitando as possibilidades de participação 

coerciva, na primeira sessão foram esclarecidas dúvidas sobre o projeto e esclarecida a ideia de que a 

participação era completamente livre e voluntária. Procurámos obter um equilíbrio entre as preocupações 

de pais/encarregados de educação e responsáveis pelos estabelecimentos de ensino relativamente à 

proteção de dados e à utilização dos tempos livres dos seus filhos e alunos, bem como a vontade de 

participar no estudo, pelo que apesar da permissão dos pais/encarregados de educação, esta não era 

condição decisiva à participação das crianças que poderiam deixar de o fazer, se assim o entendessem. 

Como podemos verificar na Tabela 1, as desistências de participação no estudo por parte das crianças 

foram mínimas. Consideramos que apenas uma criança desistiu da sua participação, um aluno em 

frequência no 8.º ano de escolaridade, tendo estado presente somente na primeira sessão. A sua 

desistência não foi verbalizada ou documentada, apenas deixou de se apresentar nas sessões 

previamente definidas e consideramos essa uma vontade de não participação, não tendo existido 

qualquer prejuízo. Por razões diversas, em alguns momentos, as crianças não compareceram às 

sessões: as crianças do 1.º ciclo não compareciam às sessões por razões relacionadas com consultas 

médicas ou participação noutras atividades escolares (ensaios); as crianças dos 2.º e 3.º ciclos não 
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compareceram a uma sessão porque houve uma visita de estudo que coincidiu com o dia da sessão; ou 

porque precisaram desse tempo para estudar, uma vez que tinham testes nos dias seguintes. Esta última 

justificação esteve mais presente nas últimas sessões que coincidiram com o final do ano letivo. 

Sobre a diferença do número de crianças que demonstraram interesse na primeira intervenção e aqueles 

que devolveram o documento do consentimento nada foi questionado, tendo sido assumida uma vontade 

de não participação quer pelas crianças, quer pelos pais. 

Considerando a proteção dos direitos das crianças à privacidade e à confidencialidade, apenas 

recolhemos os dados considerados básicos para o estudo: nome, idade e ano de escolaridade que 

frequenta. Não era nossa intenção recolher, estudar ou analisar outras variantes que necessitassem de 

dados de outra natureza. 

Utilizou-se a Abordagem Mosaico (Clark, 2010), descrita anteriormente, para promover o diálogo, a 

reflexão e a partilha de opiniões entre crianças e, mais tarde, a descoberta de novas ideias para resolver 

problemas identificados. Considerou-se importante discutir, primeiramente, sobre o ambiente educativo 

existente e, posteriormente, abordar a possibilidade de construir novos ambientes na sequência das 

necessidades apresentadas pelas próprias crianças e também pelos desejos fossem eles descabidos ou 

inexequíveis. 

Este envolvimento teve como vantagem poder vivenciar com as crianças o seu dia-a-dia, permitindo 

conhecer melhor a realidade onde vivem e experienciam o mundo. Permitiu-nos obter dados empíricos 

ricos porque foram recolhidos em ambiente natural. Utilizámos a observação direta apoiada por outros 

registos de observação dos quais fazem parte as gravações áudio e vídeo, as fotografias e as produções 

das crianças que apresentam representações e narrativas visuais ou escritas sobre os seus 

conhecimentos, as suas opiniões e as suas ideias. Foi utilizada uma máquina fotográfica com função de 

gravação de vídeo que foi colocada sempre numa posição fixa, apoiada num tripé, direcionada para o 

grupo de alunos. Estas gravações de áudio e vídeo tiveram como objetivo libertar a investigadora do 

registo manual de notas de observação, estando assim mais disponível e concentrada no 

acompanhamento das crianças. Estes dados permitiram-nos também acrescentar amplitude, rigor e 

objetividade à observação. Considerámos que a possibilidade de cingir-nos apenas à observação da 

investigadora e à sua perceção dos factos, no momento, poderiam influenciar as conclusões. Deste 

modo, as gravações permitiram uma análise posterior, mais distante e focada nos dados, beneficiando 

a análise e os resultados. Permitiram-nos, também, analisar a linguagem não verbal das crianças e a 
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interação resultante no decorrer das atividades. Como refere Jorgensen, estas estratégias funcionam 

como “uma extensão da percepção visual e auditiva da pessoa” (1989, p. 103). 

De seguida, apresentaremos uma descrição pormenorizada de todas as atividades e tarefas 

desenvolvidas com as crianças, especificando os procedimentos nos dois contextos educativos. 

A intervenção no campo: sessões de intervenção 

Tendo em consideração o calendário escolar para o ano letivo de 2018/2019 planearam-se duas visitas 

semanais às escolas em estudo, distribuídas as sessões por ciclos. Após aprovação do projeto pelas 

entidades devidas, reunimos com os respetivos Coordenadores das escolas participantes para se decidir 

qual o tempo que seria ocupado para as atividades de investigação, tendo em consideração o horário 

escolar das crianças. As tardes das terças-feiras foram destinadas para as sessões de intervenção na 

EB1 e as quartas-feiras, manhãs e tardes, para o trabalho de intervenção na EB2,3. Estes foram os 

horários possíveis para a intervenção no campo. 

Na Tabela 2 poder-se-á observar a comparação do cronograma planeado com o cronograma realizado 

no âmbito da intervenção, não existindo um grande desvio. Aquando do planeamento tivemos em 

consideração os períodos de interrupção da atividade letiva nas épocas festivas de Carnaval e Páscoa, 

bem como o fim do 3.º período que divergia entre os ciclos. No 1.º ciclo as atividades letivas findaram 

no dia 21 de junho. No 2.º e 3.º ciclos, as atividades letivas do 5.º ao 8.º ano findavam no dia 14 de 

junho e no dia 5 de junho para os alunos em frequência do 9.º ano. 

Tendo como objetivo a promoção do diálogo e a expressão das opiniões por parte das crianças sobre o 

contexto educativo que vivenciam, planeou-se a intervenção no campo sustentada pela Abordagem 

Mosaico (Clark & Moss, 2011), utilizando um modo de escuta visual e verbal. Pretendendo-se que este 

diálogo produzisse reflexão e, mais tarde, a descoberta de novas possibilidades, considerámos 

importante, primeiro, discutir sobre o ambiente escolar existente e, posteriormente, discutir sobre novos 

ambientes. 

As sessões de intervenção, com cariz flexível, foram planeadas em dois momentos tendo por base duas 

ideias fundamentais: o primeiro momento, que correspondeu a pensamentos, ideias e conceitos 

concretos por parte das crianças, tendo presente a pergunta: “O que significa para ti a escola?”; um 

segundo momento, no qual se pretendeu trabalhar os pensamentos, ideias e conceitos abstratos ao 

conhecimento das crianças, tendo por base a pergunta: “Como seria a tua escola de sonho?”. Nestas 

duas questões determinamos cinco elementos que consideramos fundamentais para percecionar o dia-

a-dia das crianças: o eu, o outro, o espaço escolar, o conhecimento e o futuro. 
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Tabela 2 – Calendário comparativo entre o planeado e o concretizado, no decorrer do ano 2019. 

JANEIRO 
S T Q Q S S D 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    
       
 

 FEVEREIRO 
S T Q Q S S D 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28    
       
 

 MARÇO 
S T Q Q S S D 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20  21 22 23 24 
25 26 27  28 29 30 31 
       
 

 ABRIL 
S T Q Q S S D 
1 2 3  4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23  24 25 26 27 28 
29 30      
       
 

MAIO 
S T Q Q S S D 
  1 2 3 4 5 
6 7 8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22  23 24 25 26 
27 28 29  30 31   
       
 

 JUNHO 
S T Q Q S S D 
     1 2 
3 4 5  6 7 8 9 
10 11  12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
       
 

 JULHO 
S T Q Q S S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
       
 

 AGOSTO 
S T Q Q S S D 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
       
 

 

 2.º período: de 3 de janeiro a 5 de abril 

 Interrupção: de 4 a 6 de março 

 Interrupção: de 8 a 22 de abril 

 3.º período: de 23 de abril a 21 de junho (1.º ciclo); a 14 de junho (5.º aos 8.º anos); a 5 de junho (9.º ano) 

 Feriados nacionais 

 Plano das sessões de intervenção [1.º ciclo (segunda-feira) e 2.º e 3.º ciclos (quarta-feira)] [45 min] 

 Sessões de intervenção realizadas [1.º ciclo (tarde de terça-feira) e 2.º e 3.º ciclos (manhã e tarde de quarta-feira)] 

 

Primeiro, a criança enquanto indivíduo singular, num contexto que lhe é relativamente familiar, e no qual 

expressa as suas necessidades, os seus desejos e as suas vontades de se relacionar com os outros, 

pares ou adultos, de aprender individualmente ou em grupo, sobre ela ou sobre o mundo. 

Em segundo lugar, o outro, porque a escola é um local de relações e é essencial aprendermos a respeitar 

as singularidades de cada um. 

Em terceiro lugar, o espaço escolar, interior ou exterior, onde a vida acontece. Este espaço, que é de 

todos, com regras e com características próprias, que condiciona ou origina determinados 

comportamentos sociais. 

Em quarto lugar, o conhecimento, que é um elemento muito particular desta investigação e como nos 

refere Mayall (2005) com características temporais. A ideia do autor, que também partilhamos, defende 

que: 
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o termo «conhecimento» implica algo que deriva das experiências do passado; as pessoas reflectem 

sobre elas, constroem sobre elas e chegam a um corpo de conhecimento, geralmente através de 

um processo de revisão; e um meio preponderante de refinar e alargar o nosso conhecimento é 

através das interacções verbais com os outros. […] Defendo que, através dos diálogos com crianças, 

podemos aprender sobre o que elas conhecem e, até certo ponto, como elas aprendem (Mayall, 

2005, p. 123). 

Não se trata aqui de compararmos o conhecimento que a criança tem do mundo com o conhecimento 

do adulto, uma vez que não é comparável, tendo em conta a idade e as experiências sociais das crianças 

que participaram neste estudo. Trata-se, sim, de aprender com elas sobre a infância vivenciada no século 

XXI com todas as suas particularidades, inclusive tecnológicas, que a todos (adultos) nos preocupa pelas 

incertezas que nos trazem. Este conhecimento que deriva das experiências do passado, como refere o 

autor, leva-nos ao quinto e último elemento, não menos importante, que é o futuro. Neste contexto, não 

pensamos num futuro longínquo, mas sim, no amanhã, já que as crianças têm as suas necessidades e 

curiosidades fruto do crescimento, às quais devemos responder. Diríamos até que esta resposta, para 

fazer mais sentido, deverá ser procurada e experienciada pelas próprias crianças e não vista como uma 

responsabilidade total dos adultos. Este sentimento, pesado, de responsabilidade perante o crescimento 

e desenvolvimento da criança leva-nos, por vezes, à desvalorização das suas vozes e, consequentemente, 

a limitar as suas possibilidades de desenvolvimento, não conseguindo elevar o seu potencial máximo 

(UNICEF, 2019) porque as preocupações com a segurança ou a igualdade se sobrepõem. 

Partindo desta fundamentação, foram pensadas atividades diversas que permitiram recolher dados que 

expressaram os seus conhecimentos sobre a escola. Neste estudo, tivemos a preocupação de garantir o 

direito das crianças exprimirem livremente as suas ideias (UNICEF, 2019) sobre a escola, onde existem 

inúmeros assuntos que lhes dizem respeito. Os passos seguintes implicando processos de mudança é 

que são difíceis de concretizar e gerir. No entanto, é esperado que as opiniões das crianças sejam 

tomadas em consideração nos processos de mudança, tendo o cuidado de saber escutar estes 

conhecimentos, refletir respeitando devidamente as suas idades e maturidades e justificar as decisões 

tomadas. 

De seguida, apresentamos detalhadamente as atividades desenvolvidas em cada uma das sessões de 

intervenção, com cada um dos grupos. Se de interesse, poderá ser consultado no Apêndice 1 o plano 

apresentado previamente, confrontando as ideias iniciais com as concretizadas. Justificaremos sempre 

que possível e de interesse para o estudo em questão, as opções e os constrangimentos encontrados na 

execução do plano. Neste texto, não seguimos a lógica de estruturação apresentada no plano de 
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intervenção (Apêndice 1) porque nos fez mais sentido apresentar a informação seguindo os dois 

momentos fundamentais, explicados anteriormente, suportados pelas duas questões desta atividade de 

intervenção, que se apresentam como títulos desta parte do texto. 

Atividades para responder à pergunta “O que significa para ti a escola?” 

Neste texto, organizamos a descrição dos procedimentos realizados por grupo, estruturando-os por 

ordem crescente. Começamos pelo grupo de crianças do 1.º ciclo ao qual apelidamos Grupo 1. De 

seguida, descrevemos as condutas tidas em consideração com o grupo de crianças no 6.º ano, do 2.º 

ciclo, adiante designado Grupo 2. Posteriormente, o Grupo 3, representativo das crianças em frequência 

nos 5.º, 7.º e 8.º anos. 

Em todos os grupos, o primeiro tempo da primeira sessão foi destinado à apresentação da investigadora 

e do projeto de investigação a que se propunha. Foi explicado como iriam decorrer as sessões de 

intervenção e, em especial, as primeiras atividades que exigiam uma atenção mais individualizada, tendo 

sido necessário organizar horários. 

A primeira atividade foi intitulada “Mostra-me a tua escola” e decorreu em várias sessões. Na primeira 

tarefa desta atividade, foi proposto às crianças que se organizassem, individualmente ou em grupo, para 

efetuarem um tour pela escola, apresentando e explicando à investigadora o que fazem nesses espaços 

e com quem. Tinham apenas duas condições: 1) decidirem o caminho a seguir podendo selecionar 

espaços, objetos ou pessoas; e 2) o tour deveria demorar no máximo 10 minutos. Tinham ao seu dispor 

duas máquinas fotográficas com função de gravação em vídeo. No decorrer dos 10 minutos poderiam 

fotografar o que desejassem, utilizando uma das máquinas fotográficas, tendo sido dada a indicação 

para fotografarem o que elas considerassem mais importante para si, na escola. A outra máquina 

fotográfica tinha como função registar o tour em vídeo. Todos os vídeos e fotografias da autoria das 

crianças foram catalogadas com o nome das mesmas, para uso posterior, e guardadas no computador 

e num disco externo da investigadora. 

A tarefa seguinte, realizada em sessões posteriores, teria como base os vídeos e as fotografias produzidos 

pelas crianças. Estes ficheiros foram elementos de apoio à discussão e reflexão sobre a escola e os seus 

espaços e objetos sobre as pessoas e as suas opções. Posteriormente, propôs-se às crianças, a seleção 

de cinco fotografias que representassem efetivamente aquilo de que mais gostavam na escola. Estas 

cinco fotografias foram impressas pela investigadora para que as pudessem utilizar na tarefa seguinte. 

Ainda na tarefa de seleção das fotografias, existiu a possibilidade de tirarem novas fotografias, caso o 
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resultado não fosse satisfatório relativamente ao que pretendiam. Foi um tempo para revisão sobre as 

opções e decisões que tomaram aquando do tour. 

Na sessão seguinte, com as fotografias impressas foi proposto a construção de cartazes que seriam 

afixados para a comunidade educativa, num local autorizado pelos elementos da Direção da escola. A 

decisão de afixação dos cartazes num local aberto e de acesso a toda a comunidade educativa foi 

também discutida em grande grupo, não se realizando caso houvesse algo ou alguém a opor-se, o que 

não foi o caso em nenhum dos grupos. Para a realização desta tarefa, para além das fotografias 

impressas a cores (Figura 37), foi também distribuído algum material para a sua execução, como: 

cartolinas de várias cores, escolhidas pelos mesmos; canetas, lápis de cor e de grafiti, marcadores; 

autocolantes; colas e tesouras; e outros materiais para decoração (Figura 38). 

 

Figura 37 – Amostra do conjunto de fotografias selecionadas pelas crianças para impressão. Do lado esquerdo, fotografias 
da EB2,3. Do lado direito, fotografias da EB1. Fotografia da autora, fevereiro de 2019. 

 

 

Figura 38 – Amostra do material disponibilizado para a construção dos cartazes. Fotografia da autora, fevereiro de 2019. 

A construção dos cartazes apresentava a narrativa visual do ambiente escolar das crianças. Esta narrativa 

poderia conter as cinco fotografias, desenhos, texto, esquemas ou outros elementos da imaginação das 
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crianças. Estas foram livres de ilustrarem os cartazes como quisessem. Não existindo nada a opor à 

afixação dos cartazes, estes foram expostos nas várias escolas e convidados os pais/encarregados de 

educação, pelas próprias crianças, a visitar, se assim o entendessem. Com a exposição dos cartazes das 

crianças, pretendia-se causar discussão entre os vários intervenientes neste contexto educativo, que 

acabaram por falar com a investigadora sobre determinados problemas apontados pelas crianças. Estes 

elementos foram apontados no caderno de campo da investigadora. 

Desta atividade resultou um conjunto de dados diferenciados em cada um dos grupos com quem 

colaboramos. Descreveremos de seguida, em pormenor, os dados conseguidos em cada um dos grupos 

e procedimentos específicos que ocorreram. 

Na EB1, com o Grupo 1, a atividade “Mostra-me a tua escola” desenvolveu-se durante cinco sessões, 

decorridas do dia 15 de março ao dia 23 de abril de 2019. Na primeira sessão foi explicada a atividade 

e organizados oito horários, constituindo-se cinco grupos de dois elementos e três individuais. Esta 

decisão foi tomada livremente por cada uma das crianças participantes. Duas semanas mais tarde, 

entraram mais duas crianças, constituindo o nono grupo que apenas tirou fotografias. Entusiasmadas 

com a possibilidade de utilizarem máquinas fotográficas e poderem ser as protagonistas desta história, 

este foi um fator fundamental para a quebra do gelo entre as crianças e a investigadora, que não se 

conheciam, e uma forte motivação para continuar a participar no estudo. Mais difícil de cumprir foi a 

condição de tempo, que levados pelo entusiasmo se perdiam em pormenores. Dos nove tours realizados 

resultaram 14 vídeos e 77 fotografias, elementos da autoria das crianças. Todos os grupos selecionaram 

cinco fotografias, à exceção de uma criança que apenas quis utilizar as suas três fotografias. Existiram 

também algumas crianças que, após a revisão da tarefa realizada, quiseram tirar novas fotografias, uma 

vez que não ficaram satisfeitas com as existentes. Findas as tarefas relativas à construção de cartazes, 

resultaram nove narrativas visuais que foram expostas num dos corredores da escola, local de passagem 

de toda a comunidade educativa. 

Com o intuito de alargar a auscultação sobre as possibilidades de melhoria da escola, decidiu-se colocar 

uma caixa de sugestões junto aos cartazes que estiveram expostos durante duas semanas (Figura 39). 

Esta decisão, por parte da investigadora, veio na sequência de vários pedidos de outras crianças da 

escola para participar. Não existindo condições para constituir outros grupos de trabalho, esta ideia 

apresentou-se como uma possibilidade de ampliação da auscultação. Foi feita uma divulgação por parte 

do Coordenador da Unidade Educativa, através de um comunicado em todas as salas de aula, chamando 

a atenção para a existência da caixa de sugestões onde qualquer criança poderia apresentar as suas 
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ideias e opiniões. No universo de 207 alunos, no ano letivo 2018/2019, esta caixa recolheu 76 

documentos contendo pensamentos escritos pelas crianças. 

 

Figura 39 – Exposição dos cartazes e caixa de sugestões, na EB1. Fotografia da autora, março de 2019. 

Na EB2,3, esta mesma atividade, desenvolveu-se em quatro sessões com o Grupo 2 e em cinco sessões 

com o Grupo 3, tendo decorrido entre o dia 20 de março e o dia 8 de maio de 2019. Após a explicação 

da atividade, organizaram conjuntos de dois, três e quatro elementos, um total de três em cada um dos 

grandes grupos. Nestes ciclos não existiram tarefas realizadas individualmente, as crianças quiseram 

sempre agrupar-se. Também aqui foi uma decisão livre. Neste contexto, a utilização das máquinas 

fotográficas também ajudara à primeira interação com a investigadora. No grupo 2, da manhã, 

resultaram 4 vídeos e 108 fotografias. No grupo 3, da tarde, resultaram 16 vídeos e 161 fotografias. 

Apenas um grupo não selecionou as fotografias tendo a investigadora impresso mais duas fotografias 

dando a possibilidade de escolha no momento da tarefa, em sala. Os restantes selecionaram as cinco 

fotografias solicitadas sem necessidade de efetuarem qualquer revisão. No Grupo 2 resultaram três 

cartazes e no Grupo 3, outros três cartazes. Por decisão de todos, estas narrativas visuais foram expostas 

no hall principal da escola, adjacente ao bar, local de convívio entre os alunos. Não pela mesma razão 

apresentada na descrição dos acontecimentos na EB1, mas porque também fazia sentido um momento 

de auscultação neste contexto educativo, foi decidido pela investigadora, a colocação de uma caixa de 

sugestões (Figura 40). 
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Figura 40 – Exposição dos cartazes e caixa de sugestões, na EB2,3. Fotografia da autora, maio de 2019. 

Uma vez que este espaço de exposição era bastante aberto e acessível não se considerou necessário 

efetuar-se uma chamada de atenção. No entanto, após a primeira semana, não existiu qualquer 

intervenção por parte das crianças. Face ao sucedido, foi pedido à Coordenadora desta Unidade, a 

mesma intervenção, isto é, passar a informação nas salas de aula para a possibilidade de poderem 

manifestar as suas opiniões de melhoria da escola naquele local. Após este procedimento, no final da 

segunda semana recolhemos 12 documentos na caixa de sugestões, num universo de 685 alunos, no 

ano letivo 2018/2019. Explicitaremos as razões explicativas que consideramos possíveis para este 

sucedido no capítulo dos resultados. 

No decorrer das sessões realizadas durante este período, foram ainda recolhidos dados em formato 

escrito, através de pequenos manifestos de opinião sobre a escola que frequentam. Esta foi uma prática 

efetuada em todos os grupos. Foi pedido que escrevessem, num quadro branco, uma palavra que 

representasse a escola. Noutros momentos, foram distribuídos pequenos papéis com breves pedidos: 1) 

perguntando o que significa a escola; 2) pedindo para enumerar três coisas que mudariam na escola; e 

dada uma listagem de dez elementos para classificarem do mais importante para o menos importante. 

No Grupo 1, recolhemos 11 elementos escritos. No Grupo 2, recolhemos 37 elementos escritos e no 

Grupo 3, um total de 14 documentos escritos (Tabela 3). 

Estes documentos foram elementos de análise prévia para a preparação de entrevistas com as crianças. 

Apenas foi possível realizar entrevistas coletivas com as crianças da EB1, com momentos distintos entre 

meninas e meninos. Durante as sessões, foi clara a existência de uma certa rivalidade entre géneros, 

quando discutidos determinados assuntos específicos, como direitos no recreio ou nas salas de aula. 
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Para tentar perceber melhor as perspetivas de cada um dos géneros, decidiu-se dedicar duas sessões 

para esta tarefa, separando o Grupo 1. A sessão do dia 7 de maio foi realizada apenas com meninas e 

a sessão do dia 14 de maio, apenas com meninos, efetuando-se uma sessão de entrevista coletiva, 

abordando elementos individuais sempre que pertinentes. Esta sessão decorreu no espaço descontraído 

da biblioteca escolar, tendo sido apoiada pelas notas da investigadora e pela máquina fotográfica para a 

gravação áudio e vídeo da sessão. Foi ainda utilizado o software Dictafone, do IPAD, que serviu de apoio 

à gravação áudio, já que foi colocado no centro do grupo. Relativamente aos grupos da EB2,3, não foi 

possível realizar a tarefa de entrevista, tendo em conta que o número de sessões foi mais reduzido, 

dando-se primazia às atividades seguintes. 

Tabela 3 – Quadro resumo dos dados recolhidos nas atividades do momento 1. 

 N.º de 
sessões 

Estratégias utilizadas Resultados Dados em números 

EB1 

Grupo 1 
5 

Tour à escola com a realização de vídeos e 
fotografias; revisão dos vídeos e fotografias 
da autoria das crianças; impressão de 
fotografias; construção e afixação de 
cartazes; caixa de sugestões; 
questionamento através de documentos 
escritos; desenhos; entrevistas coletivas. 

9 tours 

9 cartazes 

2 entrevistas coletivas 

1 desenho 

16 vídeos 

77 fotografias 

9 cartazes 

11 elementos escritos 

1 desenho 

  Caixa de sugestões  76 documentos 

EB2,3 

Grupo 2 
4 

Tour à escola com a realização de vídeos e 
fotografias; revisão dos vídeos e fotografias 
da autoria das crianças; impressão de 
fotografias;  construção e afixação de 
cartazes; caixa de sugestões; 
questionamento através de documentos 
escritos. 

3 tours 

3 cartazes 

4 vídeos 

108 fotografias 

3 cartazes 

37 elementos escritos 

EB2,3 

Grupo 3 
5 

3 tours 

3 cartazes 

16 vídeos 

161 fotografias 

3 cartazes 

14 elementos escritos 

  Caixa de sugestões  12 documentos 

 

Atividades para responder à pergunta “Como seria a tua escola de sonho?” 

Partindo do pressuposto de que o conhecimento deriva das experiências do passado (Mayall, 2005) e 

que para mudarmos, precisamos de conhecer outras realidades e seus resultados, consideramos 

fundamental mostrar às crianças outras escolas de Portugal e do resto do mundo. Fizemos uma pesquisa 

na Internet, utilizando o Google Imagens, e recolhemos um conjunto de fotografias sobre escolas do 

mundo. Utilizamos também algumas das fotografias recolhidas pela investigadora na Missão Científica 

de Curta Duração, onde foi possível visitar uma escola em Helsínquia e outra em Estocolmo. Deste 
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conjunto, efetuou-se uma seleção de quarenta fotografias de escolas existentes em Portugal, no Brasil, 

na Finlândia, na Suécia, na Índia, no Burundi, nos Estados Unidos da América, no Peru, na Holanda, na 

Nigéria e na Indonésia. Estas foram dispostas numa apresentação em slide show, através da aplicação 

Microsoft Office PowerPoint 2016. A este ficheiro PowerPoint foram ainda adicionadas algumas das 

fotografias tiradas pelas crianças, relativamente às escolas participantes. Esta apresentação teve como 

objetivo promover a discussão sobre a realidade em que vivem e, eventualmente, fazer ressaltar desejos 

e necessidades que já tivessem sentido em algum momento das suas vidas, em contexto escolar. Para 

além disto, consideramos fundamental conhecer o que existe no mundo para que possamos criar, 

através da reflexão e discussão com outros, novos elementos no ambiente que nos rodeia. 

Esta atividade gerou uma discussão interessante, onde pudemos observar reações e gerar reflexões 

sobre a escola e o papel da tecnologia, neste contexto. Consideramos que, em determinadas situações, 

não chega falar sobre algo pois transporta-nos para conceitos abstratos que são difíceis de entender e 

transferir para processos de mudança. É necessário conhecer outras realidades, outras possibilidades, 

outras soluções para que possamos criar algo novo. Como afirma Siro López (2018), não se trata de 

copiar as ideias dos outros mas, sim, buscar inspiração para criar. 

Este ficheiro PowerPoint foi apresentado a todos os grupos, tendo sido gravada a sessão com o mesmo 

equipamento de suporte. 

Depois de exploradas as ideias sobre a escola desejada, trabalhando com conceitos abstratos, era nossa 

intenção torná-las mais claras e observáveis. A proposta seguinte consistiu na construção de mapas 

tridimensionais, utilizando caixas de papelão e outros materiais. Esta atividade teve a duração de quatro 

sessões com as crianças do Grupo 1 e três sessões com as crianças dos Grupos 2 e 3, com início a 21 

de maio e fim no dia 5 de junho, para as crianças da EB2,3 e dia 11 de junho, para as crianças do 1.º 

ciclo. 

Estes mapas tridimensionais apresentaram-se sob a forma de maquetes onde as crianças puderam 

projetar as suas ideias e desejos para a sala de aula, refletindo sobre o que manter e o que substituir. 

Este trabalho de discussão, reflexão e concretização obrigava a pensar sobre aspetos organizacionais, 

sociais, estéticos e metodológicos, do ponto de vista da criança. Foram disponibilizados vários cartões 

previamente recortados para formar um retângulo, representando uma possível sala de aula (Figura 41). 

A decisão por esta preparação prévia esteve relacionada unicamente com o fator tempo. Para a execução 

criativa dos mapas tridimensionais foram disponibilizados um conjunto de materiais e recursos (Figura 

42). 
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Figura 41 – Folha de cartão previamente preparado para a 
construção das maquetes. Fotografia da autora, maio de 2019. 

 

Figura 42 – Alguns dos materiais disponibilizados 
para a construção das maquetes. Fotografia da 

autora, maio de 2019. 

Foram criadas, no total, oito novas paisagens sobre a escola e a sala de aula, em particular. No Grupo 

1, na EB1, resultaram cinco maquetes finais. Na EB2,3, no grupo da manhã (Grupo 2) resultaram duas 

maquetes. Existiu um grupo de quatro elementos que não concluiu a tarefa, na perspetiva da 

investigadora porque se encontravam muito confusas com a concretização, perdendo-se em pormenores 

e, consequentemente, desmotivaram-se para a atividade. Um outro motivo que poderemos aqui interligar 

esteve relacionado com o facto de a atividade ter colidido com o final do ano letivo, existindo 

preocupações maiores relativas ao estudo para responder a testes de avaliação. 

No que se refere ao Grupo 3, apenas resultou numa maquete concretizada pelas crianças em frequência 

do 5.º ano de escolaridade. Os alunos dos 7.º e 8.º anos desistiram das últimas sessões, devido a 

preocupações com as avaliações finais e também porque o calendário escolar terminava mais cedo para 

estes anos. Apenas uma aluna do 8.º ano iniciou a tarefa de construção da maquete, mas não houve 

tempo para terminar. 

No decorrer desta atividade, a investigadora foi convidada a dar uma entrevista, sobre o projeto de 

investigação, para o jornal online “O Minho”70. No seu desenvolvimento fez para nós todo o sentido que 

as crianças também participassem, tendo a oportunidade de elevar as suas vozes. Foram efetuadas as 

diligências necessárias para esta concretização, nomeadamente: pedida autorização à Diretora do 

Agrupamento de Escolas em questão (Apêndice 2) e aos respetivos coordenadores das duas escolas; 

informados os pais/encarregados de educação acerca da atividade, solicitando autorização em específico 

para este acontecimento (Apêndice 6); e agendado um dia em comum para os dois contextos educativos. 

De entrevista passou a reportagem, tendo sido realizada nos dois horários das sessões: no dia 4 de junho 

de 2019 estiveram a entrevistar as crianças do 1.º ciclo; no dia 5 de junho, durante a sessão da manhã, 

                                                 
70 https://ominho.pt/ 

https://ominho.pt/
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entrevistaram as crianças da EB2,3. O jornalista passou por cada um dos grupos, observando as 

maquetes em construção e questionando as crianças acerca das suas opções. Estes momentos de 

questionamento foram gravados em formato áudio utilizando a aplicação Dictafone, de um IPhone, 

resultando três narrativas áudio. 

A reportagem foi publicada online no dia 12 de junho de 2019 (Anexo 3). Uma vez que as sessões de 

intervenção já tinham terminado e que os alunos da EB2,3 já se encontravam de férias e na EB1 se 

ultimavam as últimas atividades letivas, não foi possível apresentar a reportagem, presencialmente, às 

crianças. Contornando esta limitação, foi solicitado aos respetivos coordenadores, o envio de uma 

mensagem por correio eletrónico aos pais/encarregados de educação das crianças participantes e à 

comunidade educativa em geral. 

As maquetes resultantes ficaram em exposição, em locais autorizados. Na EB1, foram expostas na 

biblioteca escolar, durante uma semana, e convidados os pais/encarregados de educação a visitar 

(Figura 43). Esta esteve também sempre aberta às restantes crianças e adultos da escola. 

 

Figura 43 – Exposição das maquetes na Biblioteca Escolar da EB1. Fotografia da autora, junho de 2019. 

Na EB2,3, ficaram em exposição para o Dia do Agrupamento que se festejou no dia 14 de junho de 2019 

(Figura 44). 
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Figura 44 – Exposição das maquetes no hall da EB2,3. Fotografia da autora, junho de 2019. 

Durante as várias sessões, foram efetuados registos fotográficos e de vídeo, num total de 294 ficheiros 

(Tabela 4). Em determinados momentos foi sugerido que fossem as próprias crianças a tirar as 

fotografias ou a filmarem as maquetes, explicando as decisões e opções tomadas. As maquetes também 

foram fotografadas pela investigadora, abarcando o resultado final ou pormenores do mesmo. 

Tabela 4 – Quadro resumo dos dados recolhidos nas atividades do momento 2. 

 N.º de 
sessões 

Estratégias utilizadas Resultados Dados em números 

EB1 

Grupo 1 
4 

Apresentação em slide show de outras 
escolas no mundo; construção de mapas 
tridimensionais; disponibilização de diversos 
materiais criativos; exposição das maquetes 
para a comunidade educativa; entrevista. 

5 maquetes 

1 entrevista 

5 maquetes 

6 vídeos 

147 fotografias 

6 narrativas áudio 

 

EB2,3 

Grupo 2 
3 

Apresentação em slide show de outras 
escolas no mundo; construção de mapas 
tridimensionais; disponibilização de diversos 
materiais criativos; exposição das maquetes 
para a comunidade educativa; entrevista 

2 maquetes 

1 entrevista 

1 maquetes 

51 fotografias 

2 vídeos 

3 narrativas áudio 

EB2,3 

Grupo 3 
3 

1 maquete 1 maquete 

83 fotografias 

5 vídeos 

1 narrativa áudio 
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2.2.2. Pais e encarregados de educação 

Após o término das sessões de intervenção com as crianças, considerou-se o momento adequado para 

a participação dos pais/encarregados de educação, que ao longo das onze semanas foram tendo algum 

feedback por parte dos seus filhos, nos seus contextos familiares. Em consonância com as atividades 

desenvolvidas com as crianças, mantivemos a lógica dos pensamentos, ideias e conceitos concretos e 

abstratos. Desta forma, o envolvimento dos pais/encarregados de educação tinha como objetivo recolher 

pensamentos, ideias e conceitos, na visão do adulto, no que concerne à escola. Foi utilizado o método 

de entrevista semiestruturada, utilizando um guião (Apêndice 7) de apoio à conversa, recolhendo dados 

sobre: 

 Quais os critérios que levam os pais/encarregados de educação a escolherem uma escola para 

os filhos – com esta premissa pretendíamos recolher dados que evidenciassem os pensamentos, 

ideias e conceitos sobre o que valorizam na escola; 

 Que conhecimento têm sobre a escola que os filhos frequentam – esperando encontrar nos 

discursos, elementos sobre a relação existente entre escola-família; 

 Que feedback é dado pelos seus filhos sobre a escola e o que lá acontece – fazendo aqui a ponte 

com os materiais e/ou discursos que foram produzidos pelas crianças nas sessões de 

intervenção; 

 Que opiniões existem sobre o papel da escola no desenvolvimento da criança e de que forma 

deverá esta responder aos desafios do futuro, acolhida com sugestões de melhoria para o 

contexto educativo em específico – pretendendo recolher as reflexões e preocupações dos 

pais/encarregados de educação sobre o futuro dos seus filhos; 

 Pensamentos, ideias e conceitos abstratos utilizando a epífrase “escola de sonho” – explorando 

os desejos sobre a forma como a escola deverá responder às mudanças tecnológicas existentes 

na sociedade do século XXI, em prol das necessidades das crianças no que concerne ao seu 

desenvolvimento pessoal, social e intelectual. 

Com base nas informações pessoais recolhidas através do documento “Consentimento informado, 

esclarecido e livre para participação em estudos de investigação” (Apêndice 5), foram efetuados os 

contactos, entre os dias 27 e 31 de maio de 2019, aos vinte de nove pais/encarregados de educação 

(onze pais/encarregados de educação de crianças da EB1 e dezoito pais/encarregados de educação de 

crianças da EB2,3) que se mostraram disponíveis e com vontade para participar. Os contactos foram 

efetuados através do envio de uma mensagem por correio eletrónico ou de um telefonema. Do conjunto 
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de pais/encarregados de educação contactados, conseguimos conciliar a disponibilidade de agenda 

entrevistando sete pais/encarregados de educação na EB1 e cinco pais/encarregados de educação na 

EB2,3. As conversas foram realizadas nos espaços disponíveis das escolas em questão e apoiadas pelo 

guião de entrevista (Apêndice 7) e pelo uso da aplicação Dictafone, de um IPAD, para efetuar a gravação. 

No início de cada conversa, foi solicitada a autorização para a respetiva gravação, asseverando que os 

dados recolhidos apenas serão utilizados pela investigadora, no âmbito deste estudo, garantindo o 

anonimato das pessoas entrevistadas. Todas as gravações, em formato M4A, foram transferidas e 

guardadas no disco externo da investigadora. 

Não era nossa intenção entrevistar todos os pais das crianças envolvidas, uma vez que a primazia foi 

dada às crianças. As entrevistas a estes intervenientes ocorreram entre o dia 3 de junho ao dia 7 de 

agosto de 2019. No total recolhemos 12 ficheiros de áudio, resultando em 9h:30m:06s horas de 

gravações. 

2.2.3. Professores 

Neste processo de escuta e recolha de opiniões sobre a escola e o seu papel na preparação de crianças 

para um futuro incerto, consideramos importante ouvir também a opinião dos professores. Utilizando a 

entrevista semiestruturada apoiada por guião (Apêndice 8) como metodologia e tendo como objetivo 

recolher pensamentos, ideias e conceitos, na visão do adulto, no que concerne à escola contactámos os 

professores das duas escolas participantes. 

O acesso direto a estes profissionais foi auxiliado pelos respetivos coordenadores das escolas. Na EB1, 

a investigadora visitou a escola no dia 25 de setembro, no horário de intervalo, tendo a possibilidade de 

apresentar o projeto de investigação e angariar docentes interessados na participação. Neste momento, 

foram agendadas entrevistas com seis docentes daquela escola. 

Na EB2,3, a primeira intervenção foi realizada pela coordenadora que gentilmente se propôs convidar 

docentes interessados na participação. Dadas as dificuldades e sem sucesso na intervenção, foi decidido 

utilizar a mesma estratégia. No dia 7 de outubro, a investigadora visitou a escola, no horário do intervalo, 

interpelando os docentes aleatoriamente. Com esta intervenção, agendaram-se nove entrevistas com os 

professores que se mostraram interessados na participação. 

As entrevistas decorreram entre o dia 26 de setembro e o dia 21 de outubro de 2019. Foram realizadas 

nos espaços disponíveis das escolas em questão e apoiadas pelo guião de entrevista. Foi utilizada a 

aplicação Dictafone, do IPAD pessoal, para efetuar a gravação das conversas. No início de cada conversa, 
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foi solicitada a autorização para a respetiva gravação, asseverando que os dados recolhidos apenas serão 

utilizados pela investigadora no âmbito deste estudo, garantindo o anonimato das pessoas entrevistadas. 

Todas as gravações foram transferidas e guardadas num disco externo da investigadora. 

No total, recolhemos as opiniões de quinze professores (seis do 1.º ciclo e nove do 2.º e 3.º ciclos), 

resultando em 9h:48m:39s de conversação – em gravações. 

Com as perguntas efetuadas pretendeu-se recolher dados que refletissem sobre: 

 As motivações para a escolha desta profissão – com o intuito de recolher opiniões sobre o estado 

atual da profissão; 

 O estado atual da Educação – encontrando pensamentos e opiniões com perspetivas de 

mudança; 

 O papel da escola no desenvolvimento da criança e de que forma deverá esta responder aos 

desafios do futuro, acolhida com sugestões de melhoria para o contexto educativo em específico 

– pretendendo recolher as reflexões e preocupações dos professores sobre o futuro dos seus 

alunos; 

 Pensamentos, ideias e conceitos abstratos utilizando a epífrase “escola de sonho” – explorando 

os desejos sobre a forma de como a escola deverá responder às mudanças tecnológicas 

existentes na sociedade do século XXI, em prol das necessidades das crianças, no que concerne 

ao seu desenvolvimento pessoal, social e intelectual. 

2.2.4. Peritos e especialistas 

Na senda do alcance de uma visão holística do fenómeno em estudo, pensámos no envolvimento de 

especialistas no campo da Educação e das Tecnologias, com um toque de futurismo, para nos ajudar na 

análise prospetiva sobre os possíveis desenvolvimentos da escola. Após a pesquisa sobre metodologias 

capazes de nos fornecerem uma orientação cabal para a concretização dos nossos objetivos de 

investigação, encontrámos no método Delphi (Cabero Almenara & Infante Moro, 2014) as características 

necessárias para responder às nossas necessidades. Foram seguidos os procedimentos descritos pelos 

autores na preparação desta atividade de investigação e preparados todos os documentos necessários, 

que descreveremos pormenorizadamente no texto apresentado abaixo. No entanto, infelizmente, esta 

atividade não passou da primeira fase porque não foi conseguido o número de participantes considerado 

mínimo, para a sua concretização plena, situação que explicaremos no decorrer da redação. Perante 

esta situação, foi necessário reestruturar esta componente da recolha de dados, encontrando uma 



135 

solução capaz de auscultar a opinião de especialistas. Recorremos ao método tradicional da entrevista 

semiestruturada, conseguindo recolher a opinião de oito especialistas na área da Educação. 

Neste texto, apresentaremos primeiramente os procedimentos efetuados na tentativa de concretização 

do método Delphi e posteriormente, detalharemos os procedimentos tidos em consideração na recolha 

efetiva de dados. 

O método Delphi e as razões para a sua escolha 

Com mais de setenta décadas, o método Delphi foi concebido, nos Estados Unidos da América, para 

refletir, em grupo, sobre um tema político-militar, tendo como finalidade a obtenção de consenso na 

recolha de informações e estratégias a seguir em caso de guerra nuclear (Cabero Almenara & Infante 

Moro, 2014). No decorrer dos anos, as suas aplicações intensificaram-se nos mais diversos campos, 

inclusive no campo da Educação (Cabero Almenara & Infante Moro, 2014; Reguant-Álvarez & Torrado-

Fonseca, 2016). 

Caracterizando-se o método Delphi como uma ferramenta colaborativa de aplicabilidade prospetiva, tem 

como finalidade, através da auscultação de peritos, a obtenção de convergências de opinião e a emersão 

de consensos sobre temas específicos (Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 2016). 

A leitura das características que definem o método Delphi foi decisiva no momento da escolha da 

metodologia a utilizar na nossa investigação, uma vez que nelas encontramos resposta para algumas 

das nossas incertezas. Víamos na possibilidade de emergirem juízos e ideias subjetivas ou díspares, um 

benefício para a discussão em questão. O método oferece também a oportunidade para reunir 

intervenientes com diversos tipos de experiência e localizados em pontos distantes, o que seria 

extremamente difícil de concretizar em reuniões presenciais. Os seus procedimentos aliados às 

tecnologias facilitam a participação de peritos de forma mais eficiente, sendo possível envolver um grande 

número de participantes localizados nos mais diversos pontos do globo. Outra das vantagens é a questão 

relacionada com os custos e o tempo despendido nesta atividade, o que permite a sua realização em 

ritmos personalizados. A preservação do anonimato é conseguida na totalidade, se assim for o desejado. 

Como também é possível eliminar ou evitar desconfortos, no que concerne à apresentação de opiniões 

ou à influência de opiniões por personalidades fortes ou grupos dominantes. 

O objetivo do método Delphi é o de fazer emergir todas as opções possíveis para a resolução do problema 

em estudo, apresentando os prós e os contras, e passando posteriormente para um segundo plano que 

pretenderá alcançar um consenso. Como referem Cabero Almenara e Infante Moro, “o objetivo 

perseguido com esta aplicação é o de aprofundar a complexidade e a pluralidade do problema 
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(dissidência), oferecendo uma gama de alternativas com os seus respetivos argumentos a favor e contra, 

embora não renuncie completamente a possibilidade de alcance de uma convergência final de posições 

(consenso)”71 (2014, p. 9). 

Neste estudo, a intenção de aplicação do método Delphi caracterizar-se-ia segundo Landeta (2002) como 

um Delphi político orientado para a divergência, no entanto, não perdendo o foco na obtenção de um 

consenso. A divergência neste contexto é tida como a possibilidade de reunir várias ideias e possibilidades 

para a resolução do problema apresentado e não apenas um só resultado ou uma possibilidade de 

resolução. Caracteriza-se pela sua realização em tempo real, fazendo uso das tecnologias para 

auscultação, tendo em vista a compreensão de uma realidade social e a aprendizagem. 

A preparação dos procedimentos a ter em consideração 

A aplicação do método Delphi planeou-se para ser executado em várias etapas, descritas abaixo: 

Etapa 1 – Preparação 

A primeira etapa corresponde às tarefas de preparação de toda a atividade correspondente. Neste 

momento, enquadraram-se as tarefas relativas à seleção dos peritos a participar, sendo sugerido pelos 

autores, a existência de uma listagem de possíveis participantes entre os seis e os trinta elementos. Estes 

números não são limitativos, apenas servem de referência, uma vez que não existe consenso entre os 

diversos autores sobre um número ideal (Cabero Almenara & Infante Moro, 2014, p. 9). A quantidade 

de participantes poderia estar relacionada com outras questões, como por exemplo, o tempo existente 

para cumprir a tarefa ou a possibilidade de selecionar e motivar peritos com características fortes para 

a discussão da nossa temática. Seguindo estas indicações e prevendo a possibilidade de não resposta 

ou resposta negativa ao convite, fez-se a seleção de cinquenta especialistas de várias nacionalidades e 

com diferentes experiências profissionais no campo da Educação (ver item Critérios de Seleção). 

Foi também necessário e importante preparar um documento explicativo para acompanhar o convite 

(Apêndice 9), explicando em que consiste o método, delimitando o contexto e dando a conhecer um 

horizonte temporal para a concretização da atividade. Estes documentos, escritos em português e em 

inglês, apresentavam as condições de desenvolvimento do estudo permitindo aos especialistas tomarem 

decisões concretas e assumirem conscientemente o compromisso de colaboração. 

                                                 
71 “El objetivo perseguido en esta aplicación es el de ahondar en la complejidad y pluralidad del problema (disenso), ofreciendo un abanico de alternativas 
com sus respectivos argumentos en pro y contra, aunque no se renuncia por completo a conseguir una convergência final de posiciones (consenso)” (Cabero 
Almenara & Infante Moro, 2014, p. 9). 
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Ainda para esta etapa, foi necessário formular o problema que iria ser objeto de análise através da 

preparação dos instrumentos de registo (Apêndice 10). Considerou-se importante aqui definir o objetivo 

pelo qual se decidiu aplicar o método Delphi, formular as perguntas que seriam apresentadas aos peritos 

na primeira volta, determinar o número de voltas a realizar e apresentar, em percentagem, qual o grau 

de concordância a obter. As perguntas foram formuladas tendo o cuidado de se apresentarem de forma 

precisa, clara, quantificável e independentes. Estes instrumentos de registo foram, ainda, alvo de um 

processo de validação por um grupo de três especialistas, docentes do Instituto de Educação da 

Universidade do Minho, que decorreu do dia 18 de março ao dia 4 de abril de 2019. 

No Apêndice 10 consta ainda o instrumento de registo que nos permitia encontrar o grau de competência 

especializada dos especialistas convidados (ver Critérios de Seleção), permitindo-nos a formação de um 

grupo de peritos mais focados na nossa temática. 

Etapa 2 – Desenvolvimento 

Nesta etapa dar-se-ia início às atividades de questionamento, realizando as diferentes voltas 

programadas. Esta seria a parte de desenvolvimento prático em que todos os envolvidos deveriam 

cumprir com os prazos delimitados. Após o término da primeira volta, o coordenador ou grupo 

coordenador deveria analisar os dados obtidos, organizando-os sob forma de categorias. Os resultados 

deveriam ser trabalhados estatisticamente, apresentando-os de forma clara e objetiva. Após esta tarefa, 

deveria ser preparada a informação para a segunda volta. A informação deveria conter as ideias 

apresentadas e o grau de concordância obtido. A discussão continuaria pelas voltas seguintes até se 

conseguir um consenso de ideias. 

Etapa 3 – Conclusão 

A atividade encerraria após o término de todas as voltas programadas e obtido o consenso de ideias. 

Caso este consenso não tenha sido conseguido, poder-se-ia, se necessário, realizar uma nova volta de 

perguntas ou até poder-se-ia ter chegado à conclusão de que a temática implicaria um conjunto variado 

de soluções. No final, seriam apresentados os resultados do estudo a todo o grupo de peritos 

participantes. 

Peritos e critérios de seleção 

A seleção dos peritos a participar foi uma tarefa cuidadosa e minuciosa, pois dela dependia um maior 

ou menor sucesso na recolha dos dados. Para a sua concretização foi necessário definir o que 

entendemos como peritos e o porquê de categorizarmos determinados indivíduos como tal. Na literatura, 
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a definição de perito aparece referenciado como “o indivíduo ou o grupo de pessoas capazes de fornecer 

opiniões confiáveis sobre o problema em questão72” (Mengual citado em Cabero Almenara & Barroso 

Osuna, 2013, p. 4). Ou segundo Landeta (2002, p. 57) que define perito como “aquele indivíduo cuja 

situação e recursos pessoais permitem-lhe contribuir positivamente para a concretização do objetivo que 

motivou o trabalho de Delphi73” (citado em Cabero Almenara & Barroso Osuna, 2013, p. 4). 

Nesta denominação existem autores que distinguem os peritos em dois tipos como é o caso de Landeta 

(2002). O autor em questão identifica “peritos especialistas” que representam indivíduos com 

conhecimento científico e experiência sobre o tema em estudo e “peritos comprometidos” onde enquadra 

os indivíduos que estão implicados de alguma forma na área do estudo. Tendo em conta estes dois 

conceitos esboçam-se os critérios de seleção, importantes para o nosso estudo. 

Com base na recolha de elementos que respondam aos critérios pré-definidos poder-se-á encontrar o 

coeficiente de competência especializada, classificando o domínio sobre o assunto em baixo, médio ou 

alto (Cabero Almenara & Barroso Osuna, 2013). 

Para validar o perfil do perito era necessário avaliar e quantificar três fatores: o grau de conhecimento, o 

grau de argumentação e o grau de competência para emitir opiniões sobre o tema em discussão 

(Apêndice 10) (Cardoso, 2016, p. 109). Através destes três itens seria calculado o coeficiente de 

competência especializada através da fórmula K=1/2(kc + ka), onde kc significa «coeficiente de 

conhecimento» e ka indica o «coeficiente de argumentação». Então, kc corresponde à informação 

fornecida pelo próprio perito contendo uma autoavaliação sobre o problema apresentado numa escala 

de 0 a 10 pontos, que será multiplicado por 0.1. O valor correspondente a «0» representa um 

conhecimento nulo, ao passo que um valor correspondente a «10» representa um total conhecimento 

sobre a problemática. Por sua vez, ka corresponde ao valor conseguido a partir da soma de pontos 

obtidos num conjunto de parâmetros, fruto da fundamentação do perito sobre os mesmos. Os valores 

finais permitem-nos classificar o perito em três grupos distintos: domínio alto, para os que tenham obtido 

valores K igual ou superior a 0,8; domínio médio, para os que tenham obtido valores K compreendidos 

entre 0,7 e 0,8; e domínio baixo, para os peritos que alcançaram valores K abaixo dos 0,7. Seguindo o 

método Delphi rigorosamente, os indivíduos que tenham obtido uma pontuação inferior a 0,8 não seriam 

contemplados para a participação no estudo. 

                                                 
72 “Tanto al individuo como al grupo de personas que son capaces de proporcionar valoraciones fiables sobre un problema en cuestión, y al mismo tiempo, 
hacen recomendaciones en función de un máximo de competência.” 
73 “Aquel individuo cuya situación y recursos personales le posibiliten contribuir positivamente a la concesión del fin que há motivado del trabajo Delphi.” 
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A combinação destes dois processos permitiria afinar este procedimento de seleção de peritos, de modo 

a formar um grupo coeso. A amostra de peritos foi conseguida através da listagem de um conjunto de 

possíveis pessoas com características específicas que pudessem enquadrar na definição apresentada, 

dando um contributo para a problemática em estudo. 

Para a seleção dos peritos a integrar o grupo de discussão acerca da “Escola do Futuro” pensou-se na 

organização de um grupo composto por pessoas das várias áreas do saber, de várias nacionalidades e 

com diferentes experiências profissionais no campo da Educação. Traçamos, inicialmente, os seguintes 

critérios de seleção de peritos a integrar este grupo de discussão: 

. Indivíduos com larga experiência profissional no campo da Educação, mais de 10 anos; 

. Indivíduos que tenham participado em cargos de direção ou liderado estudos no campo da 

Educação; 

. Indivíduos que de alguma forma são reconhecidos nacional ou internacionalmente pelo seu 

trabalho; 

. Indivíduos com conhecimento e experiência na temática em estudo, com mais de 10 anos; 

. Indivíduos de vários locais do mundo, com experiências ricas em Educação; 

. Indivíduos com disponibilidade de tempo e vontade em participar no estudo; 

. Indivíduos que se comprometam na participação das voltas estabelecidas; 

. Indivíduos com boa capacidade de comunicação escrita. 

Considerou-se importante que o grupo fosse representativo de várias áreas do saber: Educação, 

Sociologia, Psicologia, Tecnologia, Neurociência e Política Educativa. 

Aconselhados por Cardoso, consideramos “importante que as bases de informações secundárias tenham 

reconhecimento e contribuições valorosas para a comunidade científica, é uma forma de garantir a 

qualidade da composição da amostra” (2016, p. 106). A amostra de peritos para integrar este estudo 

foi conseguida listando pessoas cujo trabalho era conhecido da investigadora e do seu orientador, 

completando-se com a procura de outros especialistas na Internet. Através de referenciais bibliográficos, 

de programas televisivos sobre as últimas inovações no campo da Educação, de artigos de jornais e 

revistas científicas online, de newsletters seguidas pela investigadora, de eventos científicos relacionados 

com a temática da Educação, tecnologia e inovação, da leitura de biografias, da procura de informações 

nas páginas pessoais, sempre que estas existissem, da ligação ao perfil existente nas redes sociais, 

foram bases de informação secundária que auxiliaram as práticas tidas em consideração na realização 

desta tarefa. Enquadradas nos critérios apresentados, foram tidas em conta informações sobre os cargos 
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que ocupou ou ocupa, os anos de trabalho, o volume de produção científica, os eventos em que participou 

com discursos e a produção literária.  

Numa segunda fase, aquando do envio do convite formal aos peritos selecionados foi ainda tentado o 

método de amostragem snowball, solicitando recomendações de outras pessoas que considerassem 

poder dar um contributo nesta temática. Infelizmente, desta estratégia não surgiu nenhuma 

recomendação. Desta tarefa resultou a listagem de cinquenta pessoas enquadradas na definição de 

perito. 

Reformulação do método a aplicar 

Decorrido o processo de preparação da aplicação do método Delphi e a validação dos instrumentos de 

registo durante os meses de fevereiro a abril de 2019, descrito nos pontos anteriores, procedemos ao 

envio dos convites formais. Estes intervenientes foram contactados, na sua maioria, por correio 

eletrónico, enviado durante os dias 9 e 10 de maio, efetuando-se um convite formal e apresentando os 

objetivos do estudo em questão (Apêndice 9). Aqueles cujos endereços eletrónicos não foram possíveis 

de encontrar na Internet foram contactados pelas redes sociais, via LinkedIN ou Twitter. No total, foram 

convidados a participar nesta atividade de investigação cinquenta especialistas de áreas diversas. 

Recebemos resposta positiva ao convite por parte de três especialistas e resposta negativa por parte de 

dois especialistas, indicando falta de tempo para despender na atividade. Considerando que esta seria 

uma tarefa prolongada no tempo e o facto de estas pessoas estarem bastante ocupadas, poderão ser 

motivos que justifiquem a baixa adesão. 

Perante o facto presente da baixa adesão ao convite formulado e levando em conta o baixo número de 

respostas positivas, foi necessário reestruturar a nossa linha de intervenção na procura da visão holística 

do fenómeno em estudo. Tendo em consideração a fase avançada do projeto de investigação era 

necessário selecionar um método de concretização rápida e que pudesse fornecer dados capazes de nos 

ajudar na análise prospetiva sobre os possíveis desenvolvimentos da escola. Não deixando de parte a 

ideia de especialistas, do campo da Educação, com trabalho reconhecido pela comunidade científica e, 

também, pela comunidade educativa, optámos pelo método tradicional da entrevista semiestruturada 

(Quivy & Campenhoudt, 1998). 

Partindo da base construída, voltámos a contactar as pessoas da nossa listagem de peritos para um 

momento de entrevista a realizar-se online, utilizando o sistema de videoconferência Colibri74, da 

                                                 
74 https://videoconf-colibri.zoom.us/ 

https://videoconf-colibri.zoom.us/


141 

plataforma Zoom, como sistema de interação e colaboração. Foram enviadas novamente cinquenta 

mensagens de correio eletrónico, em português, espanhol e inglês, solicitando a participação nestes 

novos moldes. Destes novos contactos, recebemos resposta positiva por parte de dez especialistas, cujas 

entrevistas decorreram durante o período de 17 de julho a 9 de dezembro de 2019. No início de cada 

entrevista foi efetuada uma breve apresentação do projeto de investigação e da investigadora e solicitada 

a devida autorização para gravação da conversa. 

As entrevistas realizaram-se, na sua maioria, através do sistema de videoconferência Colibri e, naquelas 

conversas onde ocorreram problemas técnicos, recorreu-se ao Skype para fazer a ligação e à aplicação 

Dictafone para proceder à gravação da entrevista. No final, os ficheiros correspondentes às gravações da 

plataforma Zoom foram guardados no disco local, devidamente catalogados e, posteriormente, 

transferida uma segunda cópia para o disco externo da investigadora. Os mesmos procedimentos foram 

tidos em conta, aquando da utilização de outros sistemas. Também neste contexto foram tidos os 

mesmos cuidados éticos, relativamente ao anonimato dos participantes e garantida a confidencialidade 

dos dados pessoais recolhidos. Num momento posterior foi solicitada autorização para a identificação 

destes peritos no texto de análise, presente neste trabalho, garantindo desta forma o reconhecimento 

das ideias citadas. Como refere Cardoso, também consideramos que é “através do conhecimento 

coletivo [que] se constrói o pensamento singular que representa o grupo de especialistas” (Cardoso, 

2016, p. 109). 

2.2.5. Notas de campo 

Complementando os registos efetuados no âmbito de cada atividade de investigação, foram ainda 

realizadas notas de campo. A investigadora utilizou um caderno de notas onde registava constantemente 

observações ou conteúdos de conversas informais, tidas com os respetivos coordenadores e 

colaboradores das escolas em questão. Estas conversas permitiram caracterizar os contextos educativos 

em estudo, alcançando múltiplas perspetivas através do conhecimento da realidade diária, dos 

problemas, evidenciando-se as necessidades prementes, os diferentes pontos de vista consoante a 

posição que ocupam nestas comunidades educativas. 
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CAPÍTULO III - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Este capítulo é dedicado aos resultados alcançados com base nos dados qualitativos coletados entre os 

diversos tipos de participantes. O estudo envolveu um total de 74 participantes, entre os quais 37 

crianças e 37 adultos, intervenientes em duas escolas do ensino básico do concelho de Braga, à exceção 

de 10 do total de adultos, questionados fora destes contextos educativos, que correspondem a indivíduos 

considerados especialistas nas matérias relacionadas com a educação. 

Crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos foram convidadas a participar num conjunto 

de sessões, apoiadas pela Abordagem Mosaico (Clark & Moss, 2011), podendo expressar livremente as 

suas ideias e opiniões sobre a escola, as suas vivências e compartilhar experiências e desejos de 

melhoria. Uma reflexão conjunta sobre necessidades, desejos e possibilidades que emergem do contexto 

educativo que vivenciam. Querendo o estudo elevar a voz das crianças que, na sua frágil condição, são 

submetidas a um conjunto de limites e regras delineadas maioritariamente por adultos, foi nossa intenção 

dar primazia a estes dados que refletem um conjunto de verdades de contexto. 

Neste trabalho de auscultação, não pudemos deixar de incluir a opinião dos adultos face a esta etapa da 

vida de qualquer ser humano. Foram ouvidos e questionados 37 adultos, através do método de 

entrevista, entre eles pais/encarregados de educação, professores das escolas envolvidas e especialistas 

nas diversas temáticas da educação. 

Com o objetivo de enriquecer a interpretação e análise dos dados foram aplicados métodos de 

decomposição de narrativas, analisando-as segundo as quatro dimensões gerais, que se entrelaçam: 1) 

dimensão social; 2) dimensão pedagógica; 3) dimensão arquitetónica; e 4) dimensão tecnológica. A 

organização e análise dos dados tem sempre como intuito refletir sobre as palavras, os sentimentos, as 

ações e as experiências das pessoas na procura do seu verdadeiro entendimento. 

De forma a tornar o discurso mais claro e percetível, organizámos este capítulo em dois temas principais 

que se interrelacionam: 

1. As narrativas das crianças; 

2. As narrativas dos adultos. 

Através destas duas narrativas, com interpretações da realidade diferentes, por vezes, tangentes, 

exibiremos o conhecimento relativo à construção social da escola por parte dos participantes e na 

perspetiva interpretativa da investigadora que traz consigo, também, uma experiência e vivência pessoal. 
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A análise das vozes de todos os participantes mostrou-se fundamental para a compreensão da temática 

em estudo, que pode perfeitamente ser conjugada com as contribuições atuais e relevantes disponíveis 

na literatura da especialidade. Para além disso, veio dar resposta a um dos objetivos que orientaram 

esta pesquisa: v) proceder à definição dos indicadores para a mudança e inovação pedagógica nos 

ambientes emergentes de educação aberta e em rede. 

O capítulo aborda situações da vida real das crianças em idade escolar e expressa sentimentos e desejos 

subjacentes a qualquer ser humano. Não encontramos respostas ou receitas para a escola ideal, uma 

escola do futuro que se quer neste presente, mas sim realçamos os elementos primordiais que devem 

existir num qualquer contexto educativo de cariz contemporâneo e sustentável, preparando para os 

desafios deste futuro tecnológico incerto e veloz. 

A leitura e interpretação das narrativas das crianças é uma tarefa complexa. Muitas das narrativas devem 

ter uma leitura contextualizada e histórica, pois fazem parte de momentos de crescimento e de 

aprendizagem que contribuirão para a construção social e pessoal da criança. Valorizamos ideias, 

sentimentos, opiniões e pormenores, pois consideramos elementos importantes e com impacto na vida 

destas crianças e, consequentemente, na vida das suas famílias e, num futuro mais longínquo, na vida 

profissional onde irão intervir. 

Pretendemos com esta tese contribuir para uma visão mais detalhada e respeitosa da condição de 

criança e da sua voz e, consequentemente, para uma reflexão abrangente, séria e global sobre o estado 

atual da educação e a necessidade da sua modernização e humanização. 

3.1. SISTEMA DE CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Neste ponto apresentamos, o sistema de categorias de análise que serviu de suporte à análise do 

conteúdo das narrativas de crianças e de adultos (Tabela 5). As dimensões aqui apresentadas são 

produto da conceptualização do modelo de análise que considera as quatro dimensões no campo da 

temática em estudo, explicitadas anteriormente. Por sua vez, os indicadores emergiram durante a análise 

dos dados relativos às crianças. Este plano esteve sujeito a revisão e foi necessário manter-se aberto 

para a inclusão de categorias e indicadores que emergiram durante a análise dos adultos, realçando as 

diferentes visões entre estes dois grupos de intervenientes nos contextos educativos. 
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Tabela 5 - Plano de análise de dados: dimensões, categorias e indicadores 

DIMENSÃO CATEGORIA INDICADORES 

DIMENSÃO 

SOCIAL 

Fisiologia Comida 
Casas de banho 
Brincar 
Aprender 

Segurança Sentimento de que está seguro fisicamente 
Sentimento de que corre algum perigo fisicamente 
Bens seguros 
Proteção por parte dos adultos  
Limites e regras 
Arbitrariedades dos adultos 
Limpeza e conservação  

Relacionamentos Amizade com pares 
Relação com professores 
Relação com auxiliares 
Relação com direção 
Relação escola - família 

Pertença a um grupo 
Estima Falta de autoconfiança, independência 

Reconhecimento 
Respeito por nós e pelos outros 
Falta de poder 

Autorrealização Necessidades de crescimento 

Desonestidade 

DIMENSÃO 

PEDAGÓGICA 

Estratégias pedagógicas 
e didáticas 

Autonomia 
Metodologia 
Motivação 
TPC 

Aspetos lúdicos (Ludicidade) 
Participação em concursos 
Tornar público 
Personalização 

Recursos Tipos variados de recursos e equipamentos 
Tempos letivos Organização dos tempos letivos 
Recursos humanos Importância do professor 
Currículo Conteúdos escolares 

DIMENSÃO 

ARQUITETÓNICA 

Recreio exterior Falta de recursos/equipamento para brincar 
Atividades ao ar livre 
Desejos de melhoria 

Definição de territórios  
Elementos valorizados 
Jardins 
Queixas 

Recreio interior Falta de cor 
Atividades em tempo de chuva 

Sala de aula Luminosidade 
Conforto 
Qualidade dos equipamentos 
Ergonomia 
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Elementos híbridos 
Comportamento 
Mesas e cadeiras 
Cantinho da leitura 
Secretária da professora 

Biblioteca Entretenimento 
Estudo 
Organização do espaço existente 
Caracterização do espaço 

ATL Local de espera 
Bar Conforto 

Convívio 
Espaços para o aluno Sala do Aluno 

Sala Multimédia 

Oficina da Matemática 
Espaços de exposição Exposição de trabalhos dos alunos 
Elevador (Resposta a necessidades esporádicas) 
Cuidados estéticos e de 
qualidade 

Recreio interior 
Recreio exterior 
Cacifos 
Casas de banho 

DIMENSÃO 

TECNOLÓGICA 

Utilização Presença diária 
Permissão e regras 
Aproximação à realidade atual (necessidade) 
Qualidade da tecnologia existente 

 

3.2. ESCOLA: UM OLHAR A PARTIR DA CRIANÇA 

Tendo em consideração as singularidades do discurso das crianças e a dificuldade de interpretação de 

verdades e inverdades foi fundamental o uso da metodologia Abordagem Mosaico (Clark & Moss, 2011) 

na promoção do diálogo, na reflexão e na partilha de opiniões entre as crianças, mas também na leitura 

e significação das paisagens por elas produzidas (fotografias, cartazes, desenhos e maquetes) e das suas 

narrativas orais e escritas (vídeos, textos escritos, entrevistas de grupo e conversas informais). 

No total, participaram no estudo 37 crianças, estando distribuídas por diversos níveis de ensino. Na 

escola do 1.º ciclo, envolveram-se 16 crianças em frequência do 3.º e 4.º anos de escolaridade, dos 

quais dez são do sexo feminino e seis do sexo masculino. Relativamente à escola do 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico, no início das atividades de investigação tínhamos 34 crianças interessadas em participar 

no estudo, em regime voluntário, com a respetiva autorização dos pais/encarregados de educação. Na 

primeira sessão e nas seguintes, apenas compareceram sistematicamente 21 crianças, sendo este o 

número que constituiu a nossa amostra. Neste grupo, incorporaram dezasseis crianças do sexo feminino 

e cinco do sexo masculino. 
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Tendo em consideração a diversidade de dados que foram recolhidos com as crianças, entendeu-se 

necessário constituir grupos de categorização de análise facilitando a organização dos dados e sua 

consequente leitura, cruzamento e interpretação. Este conjunto de dados foi organizado em quatro tipos: 

1) documentos escritos; 2) fotografias; 3) narrativas de voz; e 4) vídeos, contabilizando um total de 675 

documentos (Tabela 6). Estes documentos oferecem a leitura de diferentes paisagens, pois representam 

os “mosaicos” produzidos pelas crianças. 

Tabela 6 - Tipos de dados recolhidos com as crianças. 

 Documentos escritos Fotografias Narrativas de voz Vídeos Total 
EB1 17 250 5 31 303 
EB2,3 19 315 8 30 372 
Total 36 565 13 61 675 

 

A utilização da ferramenta “Word Frequency Query Results”, do NVivo 12 Pro, permitiu-nos a observação 

das palavras mais frequentes do nosso conjunto de dados dando-nos uma visão geral das narrativas das 

crianças (Figura 45). 

 

Figura 45 - Nuvem de palavras gerada pelo NVivo 12 Pro, a partir dos dados recolhidos com as crianças. Composição 
trabalhada pela autora. 

Ao mesmo tempo, foi também possível obter uma visão mais específica e pormenorizada das quatro 

categorias, evidenciando-se alguns resultados interessantes e curiosos, que exploraremos em mais 

pormenor nos pontos seguintes. 

Para a exploração desta ferramenta selecionamos as opções sobre: as 100 palavras mais frequentes em 

todos os dados; com o comprimento mínimo de 4 letras; e agrupando as palavras derivadas. Apesar 
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deste último critério, os resultados apresentados não agregaram variações de algumas palavras, tendo 

sido efetuado um ajuste manual, nomeadamente, às palavras: professor (professores) e professora 

(professoras); amigo (amigos) e amiga (amigas); telemóvel (telemóveis); pode (podes, podemos). Foram 

também eliminadas três por não apresentarem qualquer relevância. 

Analisando em pormenor esta nuvem de palavras e refletindo sobre o que ela nos transmite, a primeira 

leitura é sobre o tema abordado. Torna-se claro que o tema discutido entre a investigadora e as crianças 

esteve relacionado com a “escola”, pois as 486 ocorrências da palavra ou dela derivados (neste caso, 

escolas) está presente no discurso de ambos. Seguindo a análise, as cinco palavras seguintes, que 

apresentam maiores ocorrências são: professora (218), sala (204), interior (140), amigos (137) e exterior 

(125) (Apêndice 12). Esta ferramenta de análise permitiu-nos uma leitura interpretativa dos dados, 

evidenciando alguns elementos relevantes para a compreensão do pensamento das crianças. Neste texto 

não iremos apresentar detalhadamente cada uma das palavras apresentadas no Apêndice 12, pois não 

é esse o propósito e acreditamos que não acrescenta valor à análise, mas, sim, exploramos e explanamos 

sobre as palavras onde se encontrou maior significado para a compreensão dos dados, tendo em 

consideração o contexto estudado e as experiências vivenciadas pela investigadora no trabalho de campo. 

Muitas destas cinco palavras que encontrámos com maior ocorrência estão relacionadas com o texto 

apresentado nos instrumentos de recolha de dados, nomeadamente os documentos escritos, que 

facilitaram a recolha da opinião das crianças, daí entender-se que o número elevado não se deve apenas 

às narrativas destes participantes. No entanto, é importante entendermos o porquê de estas serem as 

mais frequentes. 

A primeira leitura, de âmbito generalista, sugere que a figura do professor (218 ocorrências) adquire 

grande importância nos discursos das crianças. Após esta análise, os dados sugerem uma “relação de 

amor–ódio” com esta personagem, embora não esteja aqui presente o significado profundo destes dois 

sentimentos. Falamos, sim, em gostar ou não gostar de alguma forma. Encontrámos expressões que 

nos apontam para a existência de afeto: 

Aqui faz-se ginástica com o meu professor, como vocês estão a ver. Eu gosto muito do professor 
Manuel. Ele é muito meu amigo (EB1_V_Bárbara). 

… os professores dão muita motivação. (EB1_DE_CaixaSugestoes). 

… tenho muitos amigos e professores que são uma espécie de familiares para mim porque passo 
muito tempo com eles (EB23_DE_Anita). 

O Professor Zé. Ele é bem top! (EB23_V_Tour1). 

Aprendemos a amar os professores (EB23_V_6C). 
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A partilha de opiniões negativas sobre os professores era rara e cuidadosa, tendo a investigadora sentido 

algum desconforto por parte das crianças sempre que questionadas sobre este assunto. As respostas 

geralmente eram as esperadas ou as que eles achavam que seriam politicamente corretas. Como a 

relação entre as crianças e a investigadora era ainda muito recente e pouco próxima tendo em conta o 

pouco tempo de convívio, não chegaram a existir laços de confiança que lhes permitissem abrir sobre 

este assunto. Foi notório, nos diálogos, algum receio sobre a interpretação da investigadora que, ao olhar 

deles, era também uma professora, embora tivesse sido referido por uma das alunas “Não sei, a stora 

é diferente!” (NC_EB23). O único discurso sobre este assunto sugere-nos preocupações relativamente à 

influência que os ditos “maus professores” têm nos percursos escolares destas crianças. No momento 

da realização do tour pela EB2,3, Constança falava sobre as suas aspirações para o futuro e da 

necessidade de estar bem preparada em determinadas áreas do saber, para que os seus desejos 

profissionais não pudessem ficar comprometidos. É aqui que refere preocupações sobre a qualidade do 

ensino do inglês e da matemática, principalmente, pois considera-o mau neste contexto educativo. 

Constança - Não é só uma, mas talvez dos professores que a gente tem. Talvez a disciplina de inglês 
é que tem os piores professores! 

Érica - É. 

Constança - Mesmo a matemática e tudo... (EB23_V_Tour1). 

O receio pelas consequências que possam advir das suas palavras sobre os professores era ponderado 

pelas crianças, pois não se atreveram sequer a mencionar algo nos cartazes que tinham como finalidade 

a exposição para a comunidade educativa. Em tom de brincadeira, mas algo sério, Lúcia referiu que se 

tinham esquecido de colocar outra sugestão: 

Lúcia - A Isa ia pedir melhores professores! (risos) 

Isa - Os professores estão a fazer greve. Acho que ninguém quer ser professor! (EB23_NV_T_EM). 

Face aos discursos menos positivos sobre os docentes, a investigadora questionou sobre a possibilidade 

de estes profissionais serem substituídos por robôs, tendo em consideração as tendências da tecnologia 

emergente. Esta é uma ideia que não veem como real ou sequer possível num futuro mais longínquo, 

realçando-se o valor das relações interpessoais existentes na escola, como se poderá ler na conversa 

abaixo. O professor é uma figura importante como referiu Irina. 

Investigadora - Vocês imaginam a escola sem professores? 

Érica - Não. 

Investigadora - Com robôs? 

Irina - Não. 

Sandra - Sim. 
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Lúcia - Acho que toda a gente imagina a escola sem professores. Era fixe podermos substituir os 
stores. 

Érica – Exatamente! 

Investigadora - Mas o que vocês me disseram há pouco é que os professores também são 
importantes para vocês? 

Érica - Sim, mas... 

Irina - Os professores sempre foram, sempre, sempre e sempre serão importantes. 

Bianca - ... os professores não estão na escola, mas não quer dizer que eu não ficaria aqui! 

Lúcia - Ela só não quer ter aulas. 

Anita - Exato. Ela quer passar a vida em casa! 

Sandra - Não! Eu não disse isso! Eu estou a dizer que imagino a escola sem professores, mas não 
ter votado nisso. Pode ser uma escolha da diretora. 

Investigadora - Podem ter robôs em vez de professores... 

Irina - Não, não... 

Érica - Depende. 

Investigadora - Robôs não? Não é interessante ter robôs? 

Érica - Mais ou menos. 

Lúcia - Não podiam estar de pé com os alunos de hoje em dia... 

Érica - É, se fossem robôs já estavam todos desfeitos! 

Irina - Exatamente. 

Érica - Por exemplo, o Chico... 

Irina - Ahhhh (confirma) 

Lúcia - Há uma data de alunos aqui na escola... se fosse um robô... uiii, uiii... 

Érica - Batem mal da cabeça. Eu conheço, ainda por cima, essas pessoas! (EB23_NV_CG). 

É visível nos discursos das crianças a importância do professor no quotidiano da escola, quer nas 

questões de relacionamento interpessoal aluno-professor-aluno, quer na influência que estes têm nas 

suas aprendizagens. Legitimam que “a escola significa aprender com os professores e com os (meus) 

colegas” (EB23_DE_Isa), que “… também [é] aprendizagem por causa dos professores 

(EB23_DE_David) e este é um papel fundamental: auxiliar a aprendizagem das crianças. 

Na tentativa de perceber qual o grau de importância da figura do professor para estas crianças fomos 

realizar uma análise micro aos dados recolhidos. Encontrámos resultados curiosos quando analisados 

os dados recolhidos através da questão: “O que é mais importante para ti na escola?” (Tabela 7). Estes 

dados foram recolhidos de forma escrita, apresentando um conjunto de 10 elementos para classificar 

por ordem de preferência, de 1 a 10 sendo 1 o mais importante e 10 o menos importante. Estes 
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elementos foram selecionados tendo em consideração as conversas tidas nas primeiras sessões de 

investigação. 

 

Tabela 7 - Instrumento de recolha de dados 

O QUE É MAIS IMPORTANTE PARA TI NA ESCOLA? (numera de 1 – muito importante a 
10 – pouco importante) 
 A sala de aula.  O espaço exterior. 
 O meu Professor. A minha Professora.  A cantina. 
 Utilizar computadores, telemóveis, tablets.  A biblioteca. 
 Aprender coisas novas.  Os meus amigos. As minhas amigas. 
 A casa de banho.  Outro: 

 

Este instrumento de recolha de dados foi passado em momentos diversos pelos três grupos de crianças. 

No Grupo 1, na EB1, não foi possível recolher a totalidade das opiniões das crianças devido ao facto de 

estas não mostrarem interesse em responder a este instrumento. Respeitando esta não vontade, apenas 

recolhemos a opinião de seis crianças. Nos Grupos 2 e 3, na EB2,3, recolhemos a opinião de 20 crianças, 

representando a maioria do grupo. 

Analisando estes dados em pormenor e procurando a evidência dos três elementos que adquirem os 

primeiros lugares nesta preferência, verificámos que o destaque é para: “Os meus amigos. As minhas 

amigas” - 14 crianças colocaram como 1.º lugar; “O meu Professor. A minha Professora” – 8 crianças 

atribuíram o 2.º lugar; e, “Aprender coisas novas” – 6 crianças deram também o 2.º lugar, embora estes 

valores sejam também muito próximos do 1.º lugar (Tabela 8 e Figura 46). 

Olhando estes dados individualmente, isto é, por contexto educativo, observamos uma pequena diferença 

ao nível das classificações: na EB1, “A sala de aula” adquire o maior valor no 3.º lugar; seguido de “O 

meu Professor. A minha Professora”, no 2.º lugar e, por fim, “Aprender coisas novas” também em 2.º 

lugar. Estes dados sugerem-nos uma concentração, por parte das crianças do 1.º ciclo, sobre os 

acontecimentos no interior da sala de aula (aula, professor e aprendizagem). Embora estes dados, 

isolados, não sejam significativos a nível estatístico, uma vez que as respostas nesta faixa etária foram 

em baixo número, sugerem a importância das relações humanas e do espaço onde a aprendizagem 

acontece. No entanto, exploraremos este assunto em mais pormenor nos próximos pontos. 

As crianças do 2.º e 3.º ciclos valorizam, primeiramente, a amizade e os respetivos pares, aspeto 

frequente nesta faixa etária. No geral, vêem a escola como um espaço de aprendizagem. 
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Tabela 8 - Classificação dos 10 elementos mais importantes para as crianças na escola, apresentando os resultados dos 
primeiros três lugares. 

 Pontuação EB1 EB2,3 Total 
A sala de aula 1.º lugar 0 2 2 

2.º lugar 0 5 5 
3.º lugar 4 2 6 

O meu Professor. 
A minha 
Professora. 

1.º lugar 1 6 7 
2.º lugar 2 6 8 

3.º lugar 0 4 4 
Utilizar 
computadores, 
telemóveis, 
tablets. 

1.º lugar 1 0 1 
2.º lugar 1 1 2 

3.º lugar 0 1 1 

Aprender coisas 
novas. 

1.º lugar 1 4 5 
2.º lugar 2 4 6 

3.º lugar 1 4 5 
A casa de banho. 1.º lugar 0 2 2 

2.º lugar 1 1 2 

3.º lugar 1 0 1 
O espaço 
exterior. 

1.º lugar 0 0 0 
2.º lugar 0 1 1 
3.º lugar 0 2 2 

A cantina. 1.º lugar 1 2 3 

2.º lugar 0 0 0 
3.º lugar 0 1 1 

A biblioteca. 1.º lugar 0 2 2 

2.º lugar 0 0 0 

3.º lugar 0 1 1 
Os meus amigos. 
As minhas 
amigas. 

1.º lugar 2 12 14 

2.º lugar 0 1 1 
3.º lugar 0 2 2 

Outro: 1.º lugar 0 1 1 
2.º lugar 0 1 1 
3.º lugar 0 0 0 
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Figura 46 - Representação dos dados obtidos com a questão “O que é mais importante para ti na escola?”, utilizando o 
tipo de gráfico Radar, NVivo 12 Pro. 

 

Explorando um pouco mais os dados obtidos com este instrumento de recolha, apresentamos os 

resultados alcançados com a função MODA, da aplicação Microsoft Office Excel 2016. O valor em MODA 

vem reforçar a importância atribuída à sala de aula e à aprendizagem por parte das crianças do 1.º ciclo 

e, por sua vez, os amigos e a figura de professor para as crianças do 2.º e 3.º ciclos (Tabela 9). 

A cantina, a casa de banho e as tecnologias assumem aqui papéis menos significativos, embora não 

menos importantes, como veremos adiante nos discursos das crianças. 
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Tabela 9 - Resultados obtidos da função MODA. 

 EB1 EB2,3 
A sala de aula 3 2 
O meu Professor. A minha Professora. 5 1 
Utilizar computadores, telemóveis, 
tablets. 

7 5 

Aprender coisas novas. 2 3 
A casa de banho. - 9 
O espaço exterior. 5 6 
A cantina. 8 8 
A biblioteca. 7 6 
Os meus amigos. As minhas amigas. 8 1 
Outro: 10 10 

 

Outros elementos foram acrescentados, pelas crianças, a esta lista, como por exemplo: “elevador (2) e 

monte (1)” pelas crianças do 1.º ciclo; e “Sala do Aluno (2), intervalo (2), qualidade dos materiais da 

sala de aula (1), bar/cafetaria (1), papelaria (1), o campo (1), o bar (1)” pelas crianças do 2.º e 3.º 

ciclos. 

Retomando as cinco palavras mais frequentes, seguida da palavra professor e seus derivados 

(professores, professora e professoras), encontramos as palavras: sala (204), interior (140) e exterior 

(125). Esta frequência manifesta a relevância dos espaços físicos na vida destas crianças, em contexto 

educativo. A sala de aula é, sem dúvida, o espaço da escola onde as crianças passam mais tempo e este 

foi um dos temas trabalhados, através da construção das maquetes, na recolha da opinião das crianças.  

As palavras interior e exterior são maioritariamente representativas das opções fotográficas das crianças, 

atividade desenvolvida nas primeiras sessões de investigação. Analisando estas duas palavras em 

pormenor, tendo em consideração estes dados relativos às fotografias recolhidas pelas crianças, os 

números sugerem que na EB1 tanto os espaços interiores como os exteriores adquirem um mesmo grau 

de importância, uma vez que das 73 fotografias, 38 eram de espaços exterior e 35 de espaços interiores. 

Relativamente às crianças da EB2,3 os dados numéricos sugerem que, nesta faixa etária, existe um 

maior interesse pelos espaços interiores uma vez que lhes atribuíram um maior grau de importância: 

das 151 fotografias, 47 são de espaços exteriores e 104 de espaços interiores. 

A faltar entre estas cinco palavras, encontrámos ainda a palavra amigos com 137 ocorrências. Esta 

palavra é muito referida nos discursos das crianças, de ambos os ciclos. 

Com as palavras presentes no Apêndice 12 podemos ainda fazer um exercício de análise, agrupando-as 

por sentido (Tabela 10). Tendo em consideração que a listagem das palavras mais frequentes reflete os 
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elementos mais referidos nas narrativas visuais e escritas das crianças, a Tabela 10 sugere-nos a 

existência de graus de relevância, destacando a importância dos espaços físicos e das relações 

interpessoais. Neste conjunto de palavras, evidencia-se também a aprendizagem e o facto de a escola 

representar o espaço por excelência para aprender; como também é um espaço de brincadeira, diversão 

e convívio com os pares; o discurso também reflete um sentimento de pertença a um determinado grupo, 

nestes casos, contextos educativos; e, por fim, a ligação à atualidade através da utilização dos dispositivos 

de acesso à informação. 

Tabela 10 - Agrupamento, por sentido, das palavras mais frequentes. 

[903 ocorrências] 
Sala, mesas, biblioteca, espaço, quadro, puffs, 
frente, cantina, cadeiras, porta, entrada, corredor, 
chão, parede, janela, conforto 
 

[291 ocorrências] 
Campo, futebol, ringue, 
jogos, bola, brincar, 
jogar, parque  

[241 ocorrências] 
Minha, nossa, 
meus, vossa, 
nossos 

[624 ocorrências] 
Professor, amigos, pessoas, alunos, gente, 
amizade 
 
 

[443 ocorrências] 
Aula, aprender, trabalhos, livros, 
exposição, matemática, 
aprendizagem, estudar, matérias 

[213 ocorrências] 
Computadores, 
tabletes, 
telemóveis 

 

A apresentação dos dados segue o critério da dimensão mais referida nas narrativas das crianças para 

a menos referida. 

3.2.1. Dimensão social 

Privilegiam as relações humanas no contexto educativo, produzindo discursos que evidenciam o 

sentimento de pertença a um grupo; vêem a escola como o local para aprender e estar com os amigos; 

destacam a necessidade de brincar e conviver de forma saudável; querem mais tempo de recreio e 

espaços que permitam criar novas brincadeiras e conviver com os amigos; assumem a incapacidade de 

fazer valer a sua voz; apoiam a existência de limites e regras; exprimem fortes opiniões sobre poder, 

justiça e respeito. 

 

No processo de recolha de dados com estes participantes, foi notório no discurso a importância dada a 

necessidades muito simples relacionadas com a condição de ser humano, daí emergir a categoria 

“Necessidades humanas básicas”. Nesta sequência, os indicadores foram suportados pela teoria das 

necessidades humanas de Maslow (1991), representadas por uma pirâmide que classifica e caracteriza 

gradualmente as necessidades relacionadas com: a fisiologia, a segurança, o relacionamento, a estima 
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e a autorrealização. Constituindo-se estes cinco itens como as categorias da nossa análise, pudemos 

verificar um conjunto significativo de referências de codificação agregadas. Estreitando o olhar analítico 

sobre os dados, ao nível quantitativo, verificámos uma maior incidência nos itens fisiologia e 

relacionamentos. Ora, tendo a investigadora deixado as crianças, na maior parte das vezes, falar e opinar 

livremente sobre os assuntos da escola, os dados sugerem-nos a atribuição de uma maior importância 

a atividades e espaços que satisfaçam as necessidades da base da pirâmide: necessidades humanas 

fisiológicas (124 – 34,5%), necessidades humanas de relacionamento (103 – 28,7%) e necessidades 

humanas de segurança (69 – 19,2%) (Figura 47). 

 

 

Figura 47 - Número de referências codificadas nos dados em cada uma das categorias, da Dimensão Social. 

Seguimos a análise verificando item a item e enriquecendo os resultados deste estudo com as narrativas 

das crianças, no esforço de elevar e valorizar as suas vozes. 

Fisiologia 

O item fisiologia, como nos refere Maslow (1991), é o ponto de partida para a concretização da 

homeostasia do ser humano. O processo de regulação das nossas necessidades fisiológicas é 

responsável pela manutenção do equilíbrio interno do organismo e como tal pretende satisfazer as 

necessidades fundamentais relacionadas, por exemplo, com o sono, a fome ou a sede.  Entre todas as 

necessidades fisiológicas do ser humano que podem ser listadas (Maslow, 1991), os dados evidenciam 

quatro, mencionadas nas narrativas visuais, orais e escritas das crianças. Categorizámos estas quatro 

necessidades usando as palavras: “aprender”, “brincar”, “casas de banho” e “comida”. Observando a 

Tabela 11 disposta abaixo, verificámos que as narrativas das crianças incidem sobre as necessidades 
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de atividade e estimulação cognitiva (Aprender - 33,4%) e sobre as necessidades de exercitação pura e 

atividade lúdica (Brincar – 29,5%). 

Tabela 11 - Número de referências codificadas na categoria “Fisiologia”. 

 N.º de referências 
codificadas 

Percentagem 

Aprender 26 33,4% 
Brincar 23 29,5% 
Casas de banho 15 19,2% 
Comida 14 17,9% 

 

A palavra aprender, nas narrativas das crianças, está, maioritariamente, associada à representação que 

têm da escola: 

O melhor sítio para aprender! (smile com olhos em coração) (EB1_DE_Carlota). 

Significa aprender para a vida inteira (EB1_DE_Jacinta). 

A escola para mim é aprender novas coisas (EB23_DE_David). 

A escola é um sítio onde se aprende, estuda e ensina (EB23_DE_Isa). 

Na escola não se faz mais do que aprender (EB1_EC_Clara). 

Para mim, a escola é um local onde aprendemos a ler e a escrever (EB23_C6_Flor). 

Embora a escola seja retratada por estas crianças, nestes breves exemplos, como um local de 

aprendizagem, há também quem a defina como um espaço lúdico e de convívio, como é o caso da 

Juliana, com 9 anos, que escreveu: “A escola para mim é um parque” (EB1_DE_Juliana), justificando 

posteriormente a sua afirmação como sendo um espaço de diversão e que estudar também pode ser 

divertido (EB1_DE_EC) ou da Margarida, com 12 anos, “Para mim a escola é um lugar onde eu faço 

amigos, onde aprendo, onde brinco, me divirto” (EB23_C6_Margarida). 

E neste seguimento, interligada à palavra anterior, surge a palavra brincar, a qual as crianças também 

associaram ao significado pessoal de escola, isto é, para além de um local de estudo, é um local de 

brincadeira com os pares. Como escreveu o Fernando, com 10 anos, “Para mim a escola é diversão 

(desenho de uma casa)” (EB1_DE_Fernando), ou como afirmou o Telmo, com 8 anos, é um lugar onde 

podemos “jogar à bola e brincar com os meus amigos” (EB1_DE_Telmo) ou como diz a Mariana com 

11 anos, é “onde tenho muitos amigos, brinco, estudo, cresço como pessoa” (EB23_DE_Mariana). Estas 

palavras expressam sentimentos que nos sugerem a existências de fortes indícios de pertença a um 

determinado grupo, que, por sua vez, nos leva à satisfação de uma necessidade superior na pirâmide de 

Maslow, que é a necessidade de nos relacionarmos com os outros. Mas, mais à frente neste texto, iremos 

debruçar-nos sobre este assunto em mais pormenor. 



157 

Ainda sobre as necessidades humanas básicas encontrámos as palavras casa de banho e comida. O 

espaço sanitário destes contextos educativos foi o segundo mais mencionados pelas crianças (72 

ocorrências), a seguir ao espaço de sala de aula (106 ocorrências), isto interpretando os dados 

numéricos. No entanto, se tivermos em consideração que o espaço de sala de aula foi trabalhado e 

sugerido pela investigadora para a construção das maquetes, este facto justifica o maior número de 

ocorrências desta palavra. O que queremos dizer é que a existência de narrativas sobre os espaços 

sanitários foram fruto exclusivo da expressão livre das crianças quando questionadas sobre a escola e 

os espaços para elas mais relevantes, quer de forma positiva, quer de forma negativa. Estas narrativas 

ligam-nos às necessidades básicas do nosso corpo. Como tal, é fundamental que estes espaços estejam 

operacionais, asseados e sejam, no mínimo, espaços agradáveis. Convém aqui mencionar que as 

narrativas sobre estes espaços não comprometem a sua finalidade fisiológica mais básica, mas estão 

relacionados com questões de segurança, saúde e bem-estar, principalmente para as crianças da EB2,3. 

Estas crianças apontaram muitos elementos negativos relativamente aos espaços sanitários e foi, sem 

dúvida, o espaço que evidenciaram como um dos mais prementes de melhorias. Caracterizaram-nos 

como espaços feios e malcuidados. A Bianca, com 13 anos, critica a falta de condições referindo: 

“restauraria as casas de banho porque acho que não são condições dignas dos alunos estarem lá assim” 

(EB23_CG_Bianca). A Íris (12 anos) desejava: “ter sabonete na casa de banho! (EB23_DE_Íris) e a Érica 

(13 anos) conclui dizendo: “Acho que toda a gente quer mudar as casas de banho” (EB23_CG_Érica). 

Já as crianças do 1.º ciclo, reiteraram a importância destes espaços para responder às suas 

necessidades fisiológicas naturais. 

Por último, com um menor grau de importância, encontrámos preocupações e queixas relativamente à 

alimentação oferecida nas cantinas escolares. No que se concerne à satisfação das necessidades básicas 

relacionadas com a fome e a sede, as queixas não comprometem esta satisfação mais básica de 

nutrientes, proteínas, vitaminas e afins, mas sim referem-se à qualidade da comida servida que, por 

vezes, não é do agrado ao paladar das crianças. Daí existirem um conjunto de sugestões de melhoria ao 

nível da comida, com expressões do género: na EB1, “mudaria a comida” (EB1_DE_ Jorge e Fátima); e 

na EB2,3, “A melhoria da comida” (EB23_DE_Margarida). Algumas crianças justificaram as suas 

opiniões, como por exemplo, a Laura (9 anos) na realização do tour que afirma gostar da comida, “só 

que há umas coisas no refeitório que não prestam!” (EB1_T_Laura) ou a Fátima (9 anos) que exprime 

a sua opinião na entrevista coletiva dizendo: “Ah, é por causa da comida que eu queria falar. Porque, às 

vezes, nós não gostamos mesmo!” (EB1_EC_Fátima). Em tom de brincadeira, no momento da entrevista 

coletiva com as meninas da EB1, conversam: 
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Clara – Em vez da cantina, um restaurante, se calhar. 

Bárbara – Um restaurante cinco estrelas! 

Investigadora – Um restaurante onde pudessem cozinhar a própria comida? 

Clara – Não. 

Bárbara – Siiiimmm… 

Fátima – Não. 

Jacinta – Não. 

Clara – Não havia auxiliares. (EB1_EC_Conversa). 

Esta conversa mostra o desejo de algo mais requintado e personalizado, mas também reflete um outro 

aspeto que está relacionado com a autonomia e a responsabilização. 

Como refere Maslow “não há dúvida de que estas necessidades fisiológicas são as mais poderosas de 

todas as necessidades”75 (1991, p. 23) e estas crianças revelam aquelas que consideram mais relevantes 

satisfazer no tempo que permanecem nos espaços educativos. Há ainda um aspeto extremamente 

relevante, na teoria de Maslow (1991), que importa mencionar: a ligação entre a pirâmide das 

necessidades humanas básicas e a teoria da motivação, pois usamos o fator motivação na procura da 

satisfação das necessidades mais básicas do corpo e, posteriormente, procuramos satisfazer outras 

relacionadas com a mente. 

Segurança 

Tal como no item anterior, também a segurança pode ser analisada segundo valores extremos, por 

exemplo, como nos explicita Maslow (1991), se vivemos num local onde existem animais selvagens 

perigosos iremos ter os nossos sentidos em alerta para um perigo iminente que ocupará as nossas 

preocupações e motivações para a ação, tal como se estivermos famintos, a nossa motivação será para 

satisfazer esta necessidade extrema de fome. Ora, na sociedade atual onde habitámos pacificamente 

não existem muitas situações que nos coloquem neste estado de alerta, daí pensarmos em necessidades 

de segurança específicas tendo em consideração o contexto onde vivemos. Tendo em consideração que 

Portugal é um país pacífico e relativamente seguro, que Braga é uma cidade calma e tranquila, estes 

contextos educacionais em específico transmitem às nossas crianças sentimentos de segurança no que 

se refere a extremos naturais ou sociais. Neste sentido, quando falamos em segurança nas escolas 

referimo-nos a, por exemplo, situações que compõem sentimentos de segurança ao nível do corpo: os 

                                                 

75 “No hay duda de que estas necesidades fisiológicas son las más prepotentes de todas las necessidades” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
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espaços não são perigosos ao ponto de nos magoarmos; as pessoas com quem convivemos, sejam 

adultos ou outras crianças, preocupam-se connosco e são afáveis e amigas; existem limites e regras 

definidas que são cumpridas pela maioria. Tais inferências de Maslow (1991) espelham-se nas narrativas 

destas crianças, como podemos verificar na Tabela 12. Em destaque encontramos situações 

relacionadas com a limpeza e conservação dos espaços escolares (20 – 28,2%), bem como sentimentos 

de algum perigo que possa aqui ocorrer (16 – 22,5%), expressas pelas crianças sob a forma de queixa 

aliado a um desejo de melhoria. Os restantes itens retratam situações relacionadas com a proteção 

relativamente a atitudes e comportamentos dos indivíduos com que se relacionam, sejam adultos ou os 

próprios pares. Existem ainda situações menores relacionadas com a proteção dos seus bens em 

contexto educativo. 

Tabela 12 - Número de referências codificadas na categoria “Segurança”. 

 N.º de referências codificadas Percentagem 
Arbitrariedades dos adultos 11 15,5% 
Bens seguros 1 1,4% 
Limites e regras 14 19,7% 
Limpeza e conservação 20 28,2% 

Proteção por parte dos adultos 4 5,6% 
Sentimento - algum perigo 16 22,5% 
Sentimento – seguro fisicamente 5 7,1% 

 

Analisando os discursos em pormenor, verificámos a existência de algumas diferenças nas preocupações 

e necessidades das crianças relativamente a esta categoria. As necessidades relacionadas com a limpeza 

e a conservação dos espaços escolares foram narradas especialmente pelas crianças da EB2,3, algo 

esperado uma vez que esta é uma escola envelhecida, que aguarda requalificação. Fotografados os 

espaços de lazer e convívio existentes nesta escola são notórias as carências de conservação, tal como 

retratam as crianças (Figura 48). 

Quando questionadas, estas crianças, sobre o que mudariam na escola que frequentam, a maioria das 

respostas incidiram sobre os espaços de convívio no recreio. O campo de jogos é um dos espaços mais 

utilizados pelas crianças desta escola, segundo os discursos recolhidos, no entanto, é considerado um 

local pouco seguro, como refere uma criança de 12 anos na opinião que registou na caixa de sugestões: 

“Como pontos negativos tenho para apontar o campo pois é um local um pouco perigoso para os alunos” 

(EB23_CS). Adjacente ao campo de jogos existe um outro campo inutilizado desde que os contentores 
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provisórios76 foram retirados. Este é um espaço desejado por estas crianças que sugerem a sua 

remodelação permitindo alargar a área de convívio no exterior e colocar outros elementos de distração e 

atividade física, como campos de basquetebol ou andebol (NotasdeCampo_24042019). 

 
(EB23_F_Érica+Constança+Hugo) 

 
(EB23_F_Alexandra+Flor+Mariana+Ivone) 

  

 
(EB23_F_Alexandra+Flor+Mariana+Ivone) (EB23_F_Margarida+Pascoal+Íris+Mafalda) 

Figura 48 - Conjunto de fotografias da autoria das crianças da EB2,3 retratando carências de conservação relativamente 
aos espaços físicos da escola, março de 2019. 

As sugestões recaem sempre na necessidade de experienciarem espaços cuidados e seguros para 

atividades e brincadeiras, como refere a Érica (13 anos) em várias conversas: “Aquilo nunca mais foi 

arranjado. Aquela parte está… Aquilo já não tinha condições antes de eles irem para lá, agora ficou pior” 

(EB23_T_Érica), “Limpar a outra parte do campo” (EB23_CG_Érica), esta é uma ação que vê como 

premente. Ou também a Elsa (12 anos) que reitera esta vontade: “o campo de cima (limpa-lo)” 

(EB23_DE_Elsa). Durante a realização dos tours pela escola, existiram ainda dois elementos criticados 

pelas crianças: 

1. um primeiro, relacionado com os aspetos de destruição presentes nos espaços de recreio 

exteriores, mas também interiores. No exterior existem vários bancos partidos, que não permitem 

às crianças que se sentem neles, tornando insegura a sua utilização, como se poderá verificar 

                                                 

76 Uma parte do campo de jogos da EB2,3 [?] foi utilizada pela EB1 [?], aquando dos trabalhos de requalificação desta escola de 1.º ciclo, tendo sido 
colocados contentores que deram resposta às atividades letivas durante todo este período. O mesmo espaço está atualmente inoperacional. 
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na Figura 48. Para além de mencionada esta situação nas narrativas das crianças no momento 

da tour à escola, podemos afirmar que é uma necessidade sentida pela comunidade educativa, 

pois foi expressa por outras crianças na auscultação realizada através da caixa de sugestões, 

por exemplo, “… deviam renovar alguns dos bancos que estão destruídos” (EB23_CS) e pela 

própria direção da escola (NotasdeCampo_18022019). 

2. No interior, as queixas recaem sobre os cacifos que estão estragados, reclamando a Érica: 

“Mesmo os cacifos, eles estão horríveis! Olhe para isto!” (EB23_T_Érica) e a Flor “Muitos cacifos 

que aqui estão, estão sem portas!” (EB23_T_Flor) e sobre os bebedouros (Figura 48). 

A temática sobre a recolha de lixo é um dos assuntos trabalhados nos contextos educativos e as 

narrativas das crianças refletem esse trabalho, se nos é permitido fazer esta observação. Por várias 

vezes, as crianças de ambos os níveis de ensino mostraram preocupações a este nível. Por exemplo, a 

Flor que em modo de crítica escreveu: “Eu acho que se deveria melhorar a recolha de lixo na escola ou 

começar uma” (EB23_DE_Flor) ou uma outra criança que deixou a sua opinião na caixa de sugestões, 

escrevendo o que achava estar mal na sua escola: “Podia ter mais caixotes do lixo, na Primavera, deveria 

haver gente que limpasse o exterior, pois existe gente que nessa altura tem muitas alergias; Deviam 

limpar o exterior, pois existe alunos que deitam pacotes e plásticos” (EB23_CS). 

No 1.º ciclo, as crianças também gostam de espaços asseados e limpos, pelo que se reflete nas palavras 

escritas de uma criança, recolhida esta opinião na caixa de sugestões: “Ecopontos amarelos nos reios 

[recreios] e nas salas de aula” (EB1_CS). As atitudes e comportamentos perante estes equipamentos 

são também uma preocupação para estes pequenos cidadãos, que compreendem a sua importância: 

“O caixotes do lixo podiam ser utilizados com mais cuidado!” (EB1_F_Cartaz). O facto de a EB1 ter sido 

alvo de requalificação recente levou à satisfação por parte da comunidade educativa que usufruiu de 

instalações remodeladas, no entanto, este não é um indicador claro e inequívoco de que responde 

completamente às necessidades, de um modo abrangente, desta comunidade educativa, isto é, o facto 

de ser nova levanta outros constrangimentos relativos à utilização do espaço físico, de que falaremos 

mais adiante. Focando-nos na continuidade da nossa análise sobre o item segurança, queremos aqui 

chamar a atenção para uma conversa entre as meninas do grupo do 1.º ciclo: 

Investigadora - E mudariam as paredes do coberto? 

Bárbara - Sim, porque estão todas marcadas, todas porcas! 

Clara - Todas sujas. 

Investigadora - E o que é que colocavam ali? 

Bárbara - Colocávamos umas paredes pintadas. 
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Investigadora - Não gostam das paredes branquinhas? 

Bárbara - Não. 

Carlota - São giras. 

Bárbara - As paredes do meu quarto são rosas. 

Josefa - Queria umas paredes insufláveis (risos). 

Bárbara - Professora, preferia as paredes insufláveis e o chão insuflável porque assim se me 
esborrachasse na parede não me magoava. 

Josefa - Não íamos nunca nos magoar (EB1_EC_Meninas). 

O coberto, como as crianças lhe chamam, é um espaço exterior, mas com cobertura, um local onde as 

crianças se abrigam e brincam em dias de chuva. Face às características deste espaço com piso de 

borracha amortecedor e paredes brancas, a sua extensa utilização levou a que as paredes ficassem 

sujas. Este facto causa algum desconforto visual, tornando o espaço menos atraente, o que nos leva 

para as questões de limpeza e conservação. Por norma, sentimo-nos melhor e mais seguros em espaços 

bonitos e asseados e as crianças não são exceção. Pelo contrário, são mais sensíveis a estas questões, 

pois estão constantemente em estado de aprendizagem fruto das chamadas de atenção dos adultos 

sobre estragar e sujar. 

Há ainda um pormenor que temos aqui de relacionar, que é o facto de as crianças descreverem a escola 

como uma segunda casa, logo um espaço completamente seguro e limpo. Um exemplo claro evidenciou-

se no tour da Bárbara (9 anos) enquanto filmava o espaço preferido e relatava a sua opinião: 

O ringue é muito fixe, mesmo, mas tem algumas coisas más! O ringue é muito poluído. Eu gostava 
que este ambiente fosse melhor tratado. Imaginem o lixo que está no ringue! (Filma o lixo). É para 
dizer 'Xau ringue'! Mas eu não digo 'Xau ringue'! Eu não desisto do ringue. Eu tento apanhar o lixo 
e pôr imediatamente no caixote do lixo (EB1_T_Bárbara). 

Um outro exemplo, este na EB2,3, com o David e o Rui, ambos com 11 anos, também relatado no tour 

que realizaram. Mostravam, com vaidade, o espaço de receção da escola que está sempre decorado 

pelos professores de Educação Visual e Artística e pelos alunos com os seus trabalhos artísticos: 

Rui - Tem aqui vários trabalhos. Nós já participámos nestas flores. 

David - Decoram sempre que muda a estação. 

Investigadora - Vocês gostam de ver esta parte decorada? 

David - Sim, é muito bonito. 

Rui - Ali é onde éramos atendidos para carregar o cartão e temos ali o PBX. 

David - Temos aqui mais cartazes. 

Investigadora - É importante para vocês... 

David - …ver a escola colorida, decorada. Sim. (EB23_T_David+Rui) 
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O conceito de segurança referido nos discursos das crianças reflete-se, principalmente, ao nível da 

possibilidade de se magoarem fisicamente no decorrer das brincadeiras, em ambos os ciclos, embora 

com mais incidência nas crianças do 1.º ciclo fruto da idade e das suas características mais 

efervescentes. A Fátima (9 anos) e a Laura (9 anos) gostariam de mudar “as paredes do coberto e o 

chão” (EB1_DE_Fátima+Laura) e a Cláudia e a Jacinta (10 anos) reiteram este desejo expondo no seu 

cartaz “…um chão que não magoua…” (EB1_F_AI) (Figura 49). 

  

Figura 49 - Cartaz elaborado pela Cláudia e pela Jacinta descrevendo a sua escola de 1.º ciclo e o que gostariam de 
melhorar. Fotografias da autoria da investigadora, abril de 2019. 

Há ainda preocupações sobre a segurança relativa aos fenómenos naturais, como é o caso do Jorge (9 

anos) e do Marcelo (9 anos) que no seu cartaz escreveram: “Na nossa escola deveria ter mais árvores 

para dar sombra no verão” (EB1_F_AI) (Figura 50). Em dias de sol, principalmente no verão, o recreio 

exterior é muito exposto. Os rapazes jogam à bola em quase todos os intervalos 

(NotasdeCampo_04062019), pelo que se tornam vulneráveis a incidentes relacionados com a saúde e 

o bem-estar. 

  

Figura 50 - Cartaz elaborado pelo Jorge e pelo Marcelo descrevendo a sua escola de 1.º ciclo e o que gostariam de 
melhorar. Fotografias da autoria da investigadora, abril de 2019. 
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A atividade desportiva dos rapazes, na EB1, é vista pelas raparigas como perigosa, sentindo-se 

desconfortáveis e, às vezes, inseguras quando brincam nos espaços exteriores, como explica a Clara no 

seu tour: “Aqui também jogam futebol, que é uma coisa perigosa” (EB1_T_ Clara) e, mais tarde, em 

conversa contam: 

Josefa - Quando andamos pela escola é só pessoas a jogar! 

Alice - Ya, tu queres passar para um sítio e eles dizem: Ah, agora estamos a jogar futebol! 

Josefa - Às vezes, tu até ficas presa no meio porque há uns que te deixam passar e há outros que 
não. 

Alice - E levamos boladas, de propósito. 

Josefa - Pois. 

Laura - Eu já levei. 

Clara - Eles deviam jogar em lugares próprios. (EB1_EC_Meninas) 

Recolhemos também evidências claras de que as crianças do 1.º ciclo têm a perfeita noção e sabem 

fazer a distinção entre o que poderão ser espaços perigosos na escola ou espaços desafiantes. Passamos 

a explicar, nas traseiras da escola existe uma estrutura que alberga o quadro da eletricidade e um 

extintor. Esta estrutura foi mencionada por várias crianças durante os tours. A título de exemplo, 

referimos a narrativa de Laura (9 anos) que dizia: “E ao vir para cá temos um sítio que parece um 

bocadinho perigoso, que é onde fica a eletricidade” (EB1_T_Laura). Os rapazes também mencionaram 

este espaço durante os tours realizados e tiraram fotografias atribuindo uma maior relevância ao facto 

de este não ser um espaço apreciado e adequado para brincadeiras (Figura 51). 

 

 

(EB1_F_Telmo+Rafael) (EB1_F_Jorge+Marcelo) 

Figura 51 - Fotografias da estrutura de eletricidade e do extintor. Fotografias da autoria das crianças, tiradas durante o 
tour realizado, março de 2019. 

Nesta discussão, para demonstrar a consciência existente sobre um possível perigo, estão também os 

espaços a que as crianças chamam “montes”. Estes espaços constituem alguns perigos de queda por 
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parte das crianças, com possíveis escoriações e são da preocupação das auxiliares educativas quando 

vigiam o recreio (NotasdeCampo_21052019). Para as crianças são espaços desafiantes e divertidos 

onde podem correr e saltar, como referiu o Jorge numa conversa com a investigadora 

(NotasdeCampo_26032019). 

Há aqui uma fronteira ténue entre perigoso e potencialmente perigoso, não podemos é deixar que as 

crianças vivam em constante medo e não explorem livremente o espaço natural. É extremamente 

importante que os espaços educativos ofereçam condições de segurança física para as nossas crianças, 

no entanto, correrão sempre o risco de se magoarem, mas é um risco ponderado e moderado. 

Ainda neste item relacionado com o sentimento de algum perigo nos espaços educativos, temos a opinião 

da Alice (10 anos) que referiu na entrevista de grupo: “A saúde e bem-estar porque há meninos que 

estão doentes e vêem para a escola porque os pais não podem e não devia ser assim. Assim ficam todos 

infetados!” (EB1_EC_Meninas). O conceito de saúde pública aqui evidenciado, pondo em risco a saúde 

das restantes crianças e, por esta razão, sentirem que de alguma forma correm algum risco. 

No 2.º e 3.º ciclos existem também preocupações com a segurança, mas menor a este nível, pois nesta 

faixa etária já conseguem medir de forma mais precisa os riscos que poderão correr em determinados 

espaços educativos. No entanto, como referido anteriormente, existe sempre um risco ponderado, como 

no caso da Irina (13 anos) que se magoou no pé quando andava pela escola: “Restaurava a escola, 

mesmo o pavimento da parte de fora. Eu própria já me magoei, andava às voltas na escola, magoei-me. 

Foi este pé. (aponta para o pé direito)” (EB23_CG). 

A estas necessidades acresce, nesta faixa etária, a preocupação de fuga do espaço escolar, uma atividade 

evasiva e controversa quando falamos de contextos educativos. A falta de autonomia e responsabilização 

das crianças pelas suas ações leva a preocupações e atitudes extremas por parte dos adultos, que 

consideram que controlando as entradas e saídas da escola os mantêm completamente seguros no seu 

interior. No entanto, se essa for uma vontade da criança acaba por encontrar outras soluções, em alguns 

casos saltar a rede que condiciona o espaço escolar, como refere a Flor (11 anos) e a Ivone (11 anos) 

numa conversa, no momento da realização do tour: 

Flor - Aqui é um campo um bocado deformado porque qualquer pessoa pode sair por ali, mas 
pronto. 

Ivone - Eles sobem aquela rede lá para fora. 

Investigadora - Há muitos fugitivos? 

Flor - Agora já não há. (EB23_T_Flor+Ivone). 
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Como se pode verificar, a segurança no espaço educativo transmite às crianças diferentes sentimentos 

e comportamentos: de descuido ou de conservação; de proteção ou de desproteção; de pertença ou de 

não pertença; desagradáveis ou harmoniosos. 

Relacionamentos 

Apelidamos este item de relacionamentos, necessidade a que Maslow (1991) chamou sentido de 

pertença e necessidades de amor. O ser humano é um ser social por natureza e, como tal, procura 

relacionar-se com pessoas: pais e mães, amigos e amigas, companheiros e companheiras, familiares, 

filhos e filhas. Como afirma Maslow, “as necessidades de amor supõem dar e receber afeto77” (1991, p. 

28). Esta necessidade é evidenciada nas narrativas das crianças de ambos os ciclos, asseverando o grau 

de importância da sua satisfação saudável. Como referimos no início deste capítulo, os relacionamentos 

assumem a segunda posição de entre as cinco categorias, com 103 ocorrências (Figura 47), nesta 

análise dos dados. 

Na observação da Tabela 13, podemos facilmente verificar que todos os itens apresentados englobam 

pessoas, crianças e adultos que convivem diariamente nestes contextos educativos. Encontrámos nas 

narrativas das crianças uma maior relevância no que concerne ao relacionamento entre pares, item que 

recolhe maior número de texto codificado, assegurando a sua importância em 40,2% (Tabela 13). 

Tabela 13 - Número de referências codificadas na categoria “Relacionamentos”. 

 N.º de referências codificadas Percentagem 
Amizade com pares 41 40,2% 
Pertença a um grupo 30 29,4% 
Relação com auxiliares 9 8,8% 
Relação com direção 2 2,0% 
Relação com professores 18 17,6% 
Relação escola-família 2  2,0% 

 

Em seguida, estão presentes os discursos e manifestações escritas e visuais que nos levam aos 

sentimentos de pertença a um determinado grupo. Uma curiosidade que nos levou a esta evidência foi 

a existência de inúmeros pronomes possessivos nos discursos das crianças, palavras estas que surgem 

na lista das cem palavras mais frequentes, como podemos confrontar no Apêndice 12. Somando o 

número de pronomes possessivos chegamos a um valor de 240 ocorrências: minha (minhas) (75); nossa 

(nossas) (72); meus (36); vossa (vossas) (29); nosso (nossos) (28), o que nos sugere uma segunda 

                                                 

77 “Las necessidades de amor suponen dar y recibir afecto.” 
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posição na contagem das palavras mais frequentes, seguida da palavra escola (486) e antes da palavra 

professor (218). 

Utilizando a ferramenta “Matrix Coding”, do NVivo 12 Pro, para questionar os dados acerca desta 

categoria criamos uma matriz que nos mostra as interseções de codificação entre os itens da categoria 

“Relacionamentos” e os valores do atributo Pessoas – Escola a que pertence (Tabela 14). Ainda 

adicionamos os valores do atributo Pessoas – Género, no entanto, os resultados obtidos não foram 

considerados significativos uma vez que a amostra não é equivalente entre os géneros feminino (27) e 

masculino (11). 

Tabela 14 - Matriz resultante da interseção de codificação entre os itens da categoria “Relacionamentos” e os valores do 
atributo “Pessoas”. 

 A: Pessoas: Escola que 
frequenta = EB1 

B: Pessoas: Escola que 
frequenta = EB2,3 

1: Amizade entre pares 2 15 
2: Pertença a um grupo 5 2 
3: Relação com auxiliares 0 0 
4: Relação com direção 0 0 
5: Relação com professores 0 4 
6: Relação escola-família 0 0 

 

Nesta leitura, os dados sugerem que a atribuição de relevância dada à amizade entre pares é maior nas 

narrativas das crianças da EB2,3, situação que se nos revela normal tendo em consideração a faixa 

etária destes grupos. 

Vimos o que os números nos sugerem, vamos agora analisar em pormenor os discursos recolhidos e 

codificados em cada um destes itens. 

A amizade é um sentimento extremamente valorizado pelas crianças e por qualquer ser humano. 

Amizade significa criar laços, é uma forma de amor e afeto natural pelo outro e as narrativas das crianças 

expressam isso claramente com as suas afirmações: 

A escola é o sítio onde se aprende, estuda e se faz amigos que nunca se vai esquecer 
(EB23_CG_Alexandra). 

A escola é um lugar onde se fazem amigos únicos (EB23_CG_Flor). 

Para mim a escola significa conviver, aprender com os amigos e construir novas amizades 
(EB23_CG_Lúcia). 

A escola significa um lugar onde aprendemos a partilhar as nossas amizades, as nossas aventuras, 
os nossos momentos inesquecíveis (EB23_CG_Bianca). 
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A escola é o local por excelência que proporciona e alimenta estes sentimentos de amor e afeto entre os 

seres humanos. Apesar destas narrativas virem associadas ao significado que as crianças atribuem à 

escola, o que elas querem realmente dizer é que este contexto onde vivem tem características que 

respondem às suas necessidades mais básicas enquanto pessoas e, como tal, adquirem todo o sentido 

de existência, permitindo-nos os dados afirmar que até independentemente das suas características 

físicas, como nos sugere a Alexandra (12 anos): “Eu adoro a minha escola, mas aqui não há 

computadores, nem há puffs, nem há cor!” (EB23_SEM_Alexandra) ou a Flor (11 anos): “O que importa 

não é a escola ser boa. O que importa é aprender e estarmos com os amigos” (EB23_T_Flor). 

Aprofundaremos esta questão em pormenor na categoria referente à arquitetura. 

Um dos exercícios que fizemos com as crianças foi pedir-lhes que escrevessem, num quadro, a palavra 

que lhes surgia mentalmente quando falavam da escola. Os resultados, também aqui, sugerem um maior 

grau de relevância dada à amizade nas crianças da EB2,3, como poderemos comparar abaixo nas 

fotografias apresentadas (Figura 52). 

 

 

(Registo na EB1) (Registo na EB2,3) 

Figura 52 - Quadro com as palavras representativas do conceito de escola. Fotografias da autoria da investigadora, abril de 
2019. 

No entanto, apesar dos dados numéricos nos sugerirem que as crianças do 2.º e 3.º ciclos atribuem 

maior relevância aos amigos, não significa necessariamente que os amigos não sejam importantes para 

as crianças do 1.º ciclo, pelo contrário, parece-nos que esta ligação é efetivada quando discursam sobre 

brincadeira. O brincar é uma ação que fazem sempre com outros. Também porque nesta faixa etária 

ainda se encontram num estádio de egocentrismo que vai amadurecendo com a idade (Piaget & Inhelder, 

1979). 
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No contexto de 2.º e 3.º ciclos, os laços fortalecem-se ao ponto de admitirem tomadas de posição em 

defesa dos seus amigos, em caso de necessidade. Como é o caso da Érica (13 anos) e da Irina (13 anos) 

que relatam uma situação de bullying na escola: 

Ivone - Às vezes nem chegam a ser um suporte. Muitas vezes, vivem na porrada e vivem sempre 
assim desde pequenos a pensar que isso é o certo. E não. Isso vai ser errado. 

Investigadora - Será que a escola consegue resolver esse problema? 

Érica - Sim. 

Ivone - Em parte sim, com os regulamentos, os funcionários, os professores e em parte, também, 
os alunos que rodeiam esse aluno. Eu própria se vir alguém a fazer bullying noutro aluno eu digo 
assim: 'Tu vais parar com isso porque isso não é o certo!'. E talvez essa pessoa aprenda e não 
continue. 

Érica - Isso já aconteceu comigo. Com o... Neste primeiro período começou a pegar comigo, eu 
deixei-o andar. Até agora. Foi... por acaso, no torneio das raparigas foi... eu estava lá, ela chamou 
por ele e teve uma conversinha estranha! 

Ivone - Exatamente, porque eu não gosto que as pessoas façam bullying com as pessoas que são 
próximas de mim e são meus amigos. Não gosto. Porque também não gostava que me fizessem a 
mim e ninguém fizesse nada para me ajudar. (EB23_CG_Érica+Irina) 

Uma outra evidência de que a convivência com pares é importante e imprescindível, aconteceu quando 

questionava as crianças sobre o que faziam quando estavam sozinhas e a resposta foi pronta: “Sozinhas 

nunca queremos estar!” (EB1_T_Clara) ou “Nunca estamos sozinhos, pelo menos, eu não!” 

(EB23_T_Hugo). 

Esta necessidade de afeto e amor pelo outro, e neste texto falamos exclusivamente entre pares, está 

mais ao nível do criar empatia e laços afetivos. No entanto, também poderá significar um aprofundar 

deste sentimento que nos leva ao namorar, também fruto desta idade. Este aspeto, embora não tenha 

sido explorado nas atividades de investigação e não era essa a intenção, teve uma manifestação leve por 

parte de duas amigas: a Íris (12 anos) e a Elsa (12 anos) que referiram em várias situações que a escola, 

para elas: “significa aprender e conviver com os outros colegas, aprender a amar, …” (EB23_DE_Íris), 

“E também poder namorar, não sério!” (EB23_DE_Elsa). 

Passando a análise do discurso para o próximo item “Pertença a um grupo”, tendo já em consideração 

a utilização de pronomes possessivos que sugerem a existência deste sentimento de pertença, 

encontrámos outros indícios deste mesmo sentimento. Por várias vezes, as crianças referiram considerar 

a escola como uma segunda casa, justificando com a afirmação de que é o segundo local onde passam 

mais tempo. Estas evidências encontram-se tanto nos registos escritos (por exemplo, os citados abaixo), 

como nos registos visuais (Figura 53). 

Para mim é como uma 2ª casa mesmo muito esegente (EB1_DE_Clara). 
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A minha casa (EB1_DE_Josefa). 

Para mim a escola significa a minha 2ª casa… (EB1_DE_Raúl). 

A escola para mim é a minha 2ª casa!!!!! (smile) (EB1_DE_Rafael). 

A escola para mim é uma segunda casa pois tenho muitos amigos (…) porque passo muito tempo 
com eles (EB23_DE_Anita). 

A escola é a nossa 2ª casa (EB23_DE_Bianca). 

 

Figura 53 - Título do cartaz elaborado pelo Telmo e o Rafael: “A MINHA 2.ª CASA". Fotografia da autoria da investigadora, 
abril de 2019. 

Um outro elemento de destaque foi encontrado no momento da realização dos tours das crianças, que 

estavam entusiasmadas com a filmagem e com a possibilidade de mostrar os espaços que mais 

apreciam e onde passam mais tempo: “Aqui é o meu lugar, aqui este, é o meu lugar” (EB1_T_Jorge); 

“A nossa sala. (…) normalmente é por aqui que a nossa turma sobe as escadas e desce. Aqui, as 

mochilas da nossa turma…” (EB1_T_Carlota); “Estes são os nossos trabalhos” (EB1_T_Carlota); “A 

minha sala e a da GUA[?]” (EB2_T_Telmo). 

O terceiro item com mais ocorrências está relacionado com os professores, que assume um valor de 

17,6% de texto codificado com significado para esta análise, figura já referida pela sua importância e 

influência que tem nas crianças. O professor tem, sem qualquer dúvida, um papel fundamental na 

aprendizagem. Para as crianças, esta é a pessoa que os liga ao conhecimento: 

… os professores dão muita motivação. (coração) (EB1_CG). 

… e também aprendizagem por causa dos professores. (EB23_DE_David). 

Para mim a escola significa aprender com os professores (EB23_DE_Isa). 

Aliás, as crianças, na construção das maquetes, representaram a existência desta figura, fosse através 

de um boneco representativo do professor que construíram ou do espaço que ele ocupa, também 

atualmente, através da mesa e da cadeira, num canto da sala (Figura 54). 
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(EB1_F_M Alice+Josefa+Bárbara+Claúdia) 

 

(EB1_F_M Fernando+Rafael) 

 

(EB23_F_M Flor+Mafalda+Alexandra+Ivone) (EB23_F_M Sandra+Lúcia+Lara+Anita) 

Figura 54 - Maquetes desenvolvidas pelas crianças evidenciando o espaço reservado para o professor. Fotografias da 
autoria da investigadora, junho de 2019. 

 

Pequenas diferenças se evidenciam nos discursos das crianças de ambos os ciclos. Os mais pequenos, 

no 1.º ciclo, narram a figura do professor como aquela pessoa que está disponível para eles e lhes dá 

atenção e liberdade para se exprimirem, com podemos verificar nesta conversa: 

Investigadora - Estive a ler aquilo que vocês me disseram e tenho aqui algumas perguntas para a 
Laura e a Fátima. No cartaz foram as únicas a colocar uma fotografia da Professora. Querem contar-
me sobre a vossa opção?  

Laura - Porque é uma Professora muito fixe. É uma pessoa importante.  

Clara - Convencidas! 

Investigadora - Oh, a tua Professora não é assim? 

Clara - (ficou calada) 

Fátima - Pode não ser minha Professora, mas eu gosto dela. É simpática. 

Laura - É simpática. Dá beijinhos. 

Bárbara - Chama-se <Josefa> a Professora dela. (...) 

Investigadora - Se calhar, para elas a Professora é importante. Para vocês também é importante? 

Bárbara - A nossa é super, super, mega importante. Todos os dias de manhã quando pudemos, 
dançamos. 
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Alice - Porque ela é nossa amiga. Dá-nos bolachas, às vezes, rebuçados, amêndoas… 

Bárbara - Também podemos dançar, fazer exercício físico, trabalhar, chegamos... espreguiçar em 
vez de trabalhar... 

Clara - A nossa Professora não nos deixa ir para o ringue! (EB1_CG_Meninas). 

As relações de afeto são extremamente importantes. A Laura, a Fátima, a Alice e a Bárbara, todas da 

mesma turma, vêem uma professora amiga e importante, não só porque recompensa-as, mas também 

porque lhes dá liberdade para se exprimirem de outras formas. Por sua vez, a Clara descreve uma 

professora mais exigente, sendo mais difícil esta relação emocional. Do ponto de vista da aprendizagem, 

são da opinião de que as professores “Ensinam muito bem (afirmativo em grupo)” (EB1_CG_Meninas), 

no entanto, mais uma vez a Clara queixa-se, de forma crítica, dizendo: “Mas gritam!” (EB1_CG_Clara). 

O modelo tradicional de ensino, através da utilização do método expositivo, reflete algumas dificuldades 

quer por parte dos professores, quer por parte dos alunos. Ora, estando nós na análise da perspetiva 

dos alunos, o que os dados nos sugerem pois refletem as opiniões das crianças com quem conversamos, 

é que estas práticas associadas a atitudes e comportamentos dos professores menos afetuosos e 

compreensivos inibem a participação e comunicação das crianças, como podemos verificar nesta 

conversa: 

[Na entrevista coletiva com as meninas coloquei à disposição, em cima da mesa, um conjunto de 
cartões com várias palavras. Foi pedido que escolhessem a palavra sobre a qual gostariam de 
opinar.] 

Anita - Eu quero o conhecer/saber. Às vezes, há meninos que a Professora explica e eles não 
percebem e só têm medo de dizer assim: ‘Eu não percebi’. Não dizem! Estão cheios de dúvidas e 
não sabem fazer os trabalhos de casa (falam da Josefa) e elas perguntam aos pais e dizem ‘Porque 
é que tu não perguntas à tua Professora? Não tenhas medo de dizer’. E é isso. 

Investigadora - E porque é que têm medo de dizer às Professoras? 

Anita - Porque têm vergonha. 

Bárbara - Não, porque as professoras, algumas professoras… porque… eu já… porque… ‘Está 
calada!” (mostram receio sobre o que vão dizer) 

Investigadora - Não interessa quem. 

Clara - Já ouvi falar, que a Professora, tipo, se uma pessoa dizer que não percebeu a Professora: 
‘Estivesses atenta’! 

Bárbara - Um menino da nossa sala é assim: ‘Não percebi! Não percebi! Não percebi!’ 
(EB1_CG_Meninas). 

Estas queixas ao nível do relacionamento com os professores também estão presentes nos discursos 

das crianças do 2.º e 3.º ciclos. Legitimam que “a escola significa aprender com os professores” 

(EB23_DE_Ivone), no entanto, sentem que não existe afinidade com alguns professores. Nestas idades 

começa a emergir uma pequena diferença, que é a consciência de que o percurso escolar que fizerem 
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irá influenciar as suas possibilidades profissionais no futuro e, como tal, gostariam de obter por parte 

dos professores a confiança no apoio e sustentação das dificuldades, elevando as suas capacidades ao 

seu potencial máximo. Nas poucas críticas que se atreveram a fazer aos professores, encontramos a 

opinião da Irina (13 anos) que refere: 

Talvez tentar adaptar mais os professores aos alunos porque existem bastantes turmas que 
poderiam evoluir e que os alunos poderiam evoluir se não fossem outros alunos ou outros 
professores. Talvez tentar adaptar o número de alunos em relação ao seu QI e em relação ao 
professor porque existem… eu sei que nesta escola existem professores mais exigentes e aqueles 
que são um bocadinho mais para a borga. E, talvez, se adaptassem os professores mais exigentes, 
por exemplo, para os alunos mais inteligentes, talvez pudessem esses alunos alcançar mais níveis 
que, por exemplo, outros têm mais dificuldades e não conseguem (EB23_CG_Irina). 

Nestas palavras podemos depreender a importância que esta criança está a decretar ao papel do 

professor e de que forma este pode influenciar o seu crescimento pessoal, social e profissional. Chega 

até a sugerir que nas escolas as crianças possam escolher o professor com quem querem aprender. 

Poderá esta ser uma realidade no futuro? 

Esta evidência leva-nos aos estudos realizados por Lev Vygotsky (1998a, 1998b) que dá ênfase às 

relações sociais no que se refere ao desenvolvimento intelectual e atribuiu muita importância ao papel 

do professor como impulsionador psíquico das crianças. A aprendizagem é, sem dúvida, um processo 

social, para além de cognitivo, tal como nos mostra também Piaget e Inhelder (1979). 

Entre os desejos de mudança para a escola que frequentam encontrámos a opinião do Tomé (12 anos), 

que é o desejo de outros também: mudaria “a professora de [?]” (EB23_DE_Tomé). Foi notória a não 

existência de empatia e relação afetiva por parte dos alunos para com esta docente, que é apenas um 

exemplo nesta análise de dados. Clarificando um pouco mais esta questão, temos uma outra conversa 

que aconteceu numa das sessões de investigação, que esclarece este ponto de vista, mostrando que as 

crianças são curiosas e gostam de aprender, mas que cada um tem que saber-estar no papel que 

desempenha, podendo até servir de exemplo na conduta de se relacionar com os outros, sejam eles 

adultos ou crianças: 

Investigadora - Quem é que acha que na escola aprendemos coisas importantes? 

Érica - Eu. Acho que toda a gente! (levantam todos o braço) 

Investigadora - Quem é que acha que na escola aprendemos coisas pouco importantes? (silêncio). 
Nada importantes? 

Irina - Depende do ponto de vista. 

Érica - Ora. Há… a minha professora… a <>… 

Irina – Sim, a Professora de [?]. (riem) 
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Érica – É… eu e algumas pessoas já falamos dela. Uma coisa que se passou fora da escola, ela foi 
à aula falar disso! Não tem interesse nenhum para os outros alunos. Se quiser encontra-se no 
intervalo com as pessoas e fala com essas pessoas. Pronto. 

Convém aqui mencionar que estas opiniões deverão ser encaradas como sugestões para refletir e 

melhorar práticas existentes nas nossas escolas e não como críticas de destruição da imagem dos 

professores. Uma oportunidade para ouvir e escutar as crianças com quem trabalhamos no dia-a-dia e 

com elas melhorar a qualidade da Educação. 

Por sua vez, as assistentes operacionais e colaboradores do ATL, no caso da EB1, também são 

importantes para as crianças, pessoas com quem alguns estabelecem relações afetivas positivas ou 

negativas. Pela positiva, sentem falta de mais colaboradores que possam auxiliar o funcionamento diário 

da escola no que se refere à limpeza, conservação, serviços e, inclusive, proteção. Por vezes, também 

relações afetivas negativas como nos sugere a pergunta do Jorge aos seus colegas: “Quem é a auxiliar 

que detestas mais?” (EB1_EC_Meninos). Estas relações passam por não gostar desta ou daquela pessoa 

face a ordens de proibição sobre as quais não percebem a justificação ou simplesmente pelo nível de 

comunicação que estabelecem com as crianças. Na EB2,3 acontece o mesmo. Há assistentes 

operacionais e outros funcionários dos serviços com quem criam empatia, gostam deles e criam relações 

afetivas positivas, como também há de quem não gostem. 

Ainda nesta categoria temos mais dois indicadores, embora com pouca expressão, que abordam relações 

com os elementos de direção da escola e as relações existentes entre a escola e a família. A direção, no 

1.º ciclo, é vista como um local acessível para responder às necessidades diárias das crianças; no 2.º e 

3.º ciclos, é narrada como um local de autoridade e punição, como sugere a descrição das medidas 

sobre a utilização dos telemóveis: “o professor fica com o telemóvel e entrega na direção. Depois só 

devolvem quando o pai ou a mãe vier levantar” (EB23_CG). 

A relação entre a escola e a família embora narrada pontualmente, sugere dois pontos de vista diferentes. 

No 1.º ciclo, várias crianças mencionaram na caixa de sugestões a expressão “escola-casa”, uma das 

apresentadas na folha informativa que solicitava a participação. Deste comportamento, depreendemos 

que o que queriam dizer estará relacionado com o facto de passarem muito tempo na escola. Já no 2.º 

e 3.º ciclos, esta relação é estabelecida pelas crianças ao nível da autoridade e da punição, pois referem 

os recados na caderneta ou as chamadas à direção quando há “mau comportamento”. A Irina (13 anos) 

eleva esta relação a outro nível, descrevendo a escola e as pessoas que nela participam como uma 

extensão do papel da família: 
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Irina - Em relação aquilo que perguntaste a ela, se a escola acaba por ser também parte dos 
trabalhos dos pais? Acaba sim. É a minha opinião porque mesmo... existem pais que não tratam 
dos filhos como deveriam. Batem, embebedam-se... pronto. E assim os alunos acabam por ter esta 
segunda casa, que é a nossa escola, onde eles terão de aprender esses valores porque os pais não 
lhes conseguiram ensinar. 

Investigadora - Ok, é uma forma de terem um suporte que não têm em casa. 

Irina – Exatamente (EB23_CG_Irina). 

 

Estima 

Esta carência retratada por Maslow (1991) quase no topo da pirâmide, refere-se às necessidades de 

estima pelos outros e por si mesmo, autoestima e valorização. Como descreve o autor, 

primeiro, há o desejo de força, conquista, adequação, domínio e competência, confiança no mundo, 
independência e liberdade. Em segundo lugar, temos o que poderemos chamar de desejo de 
reputação ou prestígio (definindo-o como um respeito ou estima de outras pessoas), status, fama 
ou glória, dominação, reconhecimento, atenção, importância, dignidade ou apreciação78 (Maslow, 
1991, pp. 30–31). 

Neste contexto, vimos narrados pelas crianças alguns destes sentimentos que podem elevar os seus 

estados de conquista ou pender para frustrações e desencantos. 

Na EB1, a caixa de sugestões foi reveladora a este nível. Tendo em conta que uma parte das crianças 

entendeu que deveria escolher e reescrever num papel as expressões que eram mais sugestivas para 

eles, “respeito” foi uma dessas palavras escrita onze vezes, isto é, por onze crianças. Este sentimento é 

ainda evidenciado nos discursos quando recriminam atitudes de outros pares: “O meu amigo, só por ele 

ser negro, ele é muito gozado” (EB1_EC_Alice) ou “Não sei, se calhar escolhia a mesma coisa que a 

Alice, mas por serem brasileiros” (EB1_EC_Bárbara). Na EB2,3, as crianças referem que a escola é um 

local onde aprendem a respeitar os outros e a ser respeitados, como nos refere a título de exemplo a 

Ivone (11 anos): “A escola significa um lugar onde os alunos aprendem a respeitar, a ser respeitados, 

aprendem os valores da vida” (EB23_DE_Ivone) ou a Irina (13 anos): “Há que saber estar e ter educação. 

Saber lidar com pessoas de outras culturas… diferentes” (EB23_CG_Irina). Há ainda situações que 

indiciam faltas de respeito e que são mal resolvidas fruto das arbitrariedades dos adultos e da falta de 

autonomia e responsabilidade que é atribuída às crianças, como nos conta a Lúcia (10 anos): 

Lúcia - Olha, eu mudei a minha opinião. 

Investigadora - Diz. 

                                                 

78 “Primero están el deseo de fuerza, logro, adecuación, maestria y competência, confianza ante el mundo, independencia y libertad. En segundo lugar, 
tenemos lo que podríamos llamar el deseo de reputación o prestigio (definiéndolo como um respeto o estima de las otras personas), el estatus, la fama y la 
gloria, la dominación, el reconocimiento, la atención, la importância, la dignidade o el aprecio” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 



176 

Lúcia - Porquê? Porque o <André> na sala de aula, quando é cidadania e é para pesquisar no 
telemóvel, ele pega no telemóvel e joga jogos. 

Isa - Nesse preciso momento tinha que haver um banco do castigo porque as professoras não 
reparam. E elas dizem assim: ‘Se fizerem queixa, não castigamos a pessoa porque vocês fizeram 
queixa’. 

Investigadora - Mas olha, ele só está a fazer mal a ele próprio. Também podemos pensar isso? 

Lúcia - Não, faz mal aos outros porque nós fazemos trabalho de grupo e se ele está a jogar é o único 
que não trabalha e depois quando nós fazemos um trabalho de grupo e ele estava a jogar jogos em 
vez de pesquisar, ele culpa os outros de não pesquisarem e de escreverem mal as palavras! E os 
outros estavam a pesquisar. 

Isa - Depois no dia da apresentação ele disse que a culpa foi dos outros (EB23_CG). 

 

Estas narrativas constituem o maior número de referências codificadas neste item da categoria “Estima”, 

com 53,8% de representatividade (Tabela 15). 

Tabela 15 - Número de referências codificadas na categoria “Estima”. 

 N.º de referências codificadas Percentagem 
Falta de autoconfiança 2 5,2% 
Falta de poder 8 20,5% 
Reconhecimento 8 20,5% 
Respeito por nós e pelos outros 21 53,8% 

 

As restantes narrativas distribuem-se pelos outros três itens: reconhecimento (20,5%); falta de poder 

(20,5%) e falta de autoconfiança (5,2%) (Tabela 15). O reconhecimento foi aqui entendido como a 

valorização atribuída aos trabalhos manuais e artísticos que desenvolvem na escola, ficando estes 

expostos para toda a comunidade educativa (Figura 55). 

Esta é uma evidência que se apresenta com maior expressão no 1.º ciclo. As crianças sentem-se 

orgulhosas e vêem o seu talento reconhecido pelos pares e pelos adultos, elevando as expectativas sobre 

o que são capazes, dando-lhes confiança (Figura 55). 

A exposição dos trabalhos dos alunos dá uma nova dinâmica aos espaços de aprendizagem, podendo 

ser renovados a cada momento; dá resposta positiva às necessidades de estima da criança elevando a 

sentimentos de conquista e reconhecimento; desenvolve o espírito crítico da apreciação da arte, 

superando expectativas, como refere a Clara (9 anos): “Achamos que ficou muito bonito e só porque 

eles são mais novos que nós, não quer dizer que não saibam fazer coisas tão bonitas como nós” 

(EB1_T_Clara). 
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(EB1_F_Laura+Fátima) 

Estes são os mochos da GUA10! Estão fantásticos! 
(EB1_F_Cartaz Laura+Fátima). 

 

(EB1_F_Clara+Juliana) 

Clara – Se a biblioteca não estivesse ocupada podíamos 
mostrar a exposição, né! 
Investigadora – Podem mostrar daqui. Vocês também 
participaram? 
Clara – Não, porque já estava a participar o 1.º ano todo, a 
GUA1 e a GUA3. (EB1_T_Clara). 
 

 

(EB1_F_Clara+Juliana) 

 

(EB1_F_Bárbara) 

Laura – Aqui foram as folhas que a nossa turma fez. 
Investigadora – Está ali a tua? 
Laura – Está. A minha é esta e aquela (diz com orgulho). 
(EB1_T_Laura). 

Figura 55 - Fotografias da autoria das crianças registadas durante a realização dos tours, acompanhadas pelos discursos 
do momento. EB1, março de 2019. 

 

O mesmo se poderá aplicar às crianças do 2.º e 3.º ciclos que se veem como parte interveniente na 

dinâmica dos espaços escolares, ligando-se às questões da estética de que falamos na categoria anterior: 

a decoração dos pilares no espaço de recreio exterior, a exposição dos trabalhos dos alunos ou da entrada 

da escola (Figura 56). 
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(EB23_F_Anita+Sandra) 

 

 

(EB23_F_Anita+Sandra) 

 

(EB23_F_Alexandra+Ivone+Flor) 

 

(EB23_F_David+Rui) 

 

Figura 56 - Fotografias da autoria das crianças registadas durante a realização dos tours. EB2,3, março de 2019. 

 

Por sua vez, o que codificamos nas narrativas das crianças como “falta de poder” refere-se a 

determinadas situações que descrevem, onde sentem que nada podem fazer e que têm que aceitar 

como norma as regras impostas pelos adultos, sobre as quais não lhes é pedida opinião. As crianças do 

1.º ciclo, referem-se a situações nas horas de intervalo, tempo este definido como de brincadeira livre, 

reivindicando o direito de fazerem o que quiserem, salvaguardando a ideia de que esta liberdade que 

reivindicam não se poderá sobrepor à liberdade dos outros. Particularizando as situações descritas, 

temos a Clara (9 anos) que reivindica “As regras (jogar futebol as raparigas)” (EB1_EC), pois existe uma 

forte cultura de que o futebol é brincadeira de rapazes. Na caixa de sugestões também recolhemos um 

conjunto de três registos com a expressão: “Mais ring para o 2.º ano” (EB1_CG). Nos espaços de recreio 

é visível a existência de territórios para jogar futebol: os do 1.º e 2.º anos jogam nos espaços adjacentes 

ao edifício e as crianças do 3.º e 4.º anos podem jogar no ringue, que fica nas traseiras da escola, num 

terreno elevado, considerado por alguns como injusto. Nos dias de chuva, os dados sugerem que as 

brincadeiras no recreio ficam mais condicionadas às regras dos adultos, como podemos verificar nesta 

conversa: 
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Investigadora – Clara, qual a palavra que escolhes para falares? 

Clara – Liberdade, porque quando está a chover nós vamos ver um filme. 

Bárbara – Ah, eu acho isso bem porque já sabes… nós dançamos. 

Clara – Porque nós não podemos jogar, por exemplo, uma amiga minha traz UNO. Nós podemos 
jogar ao UNO e quando nós estamos a fazer barulho [dizem-nos] para não jogarmos! 

Investigadora – Não podem porquê? 

Clara – Porque temos que estar a ver o filme obrigatoriamente. 

Bárbara – Depois ela diz vais ver o filme ou durmam! 

Clara – Não podemos falar! Não podemos fazer barulho! Nós quase não podemos tossir! (EB1_EC). 

As reivindicações das crianças do 2.º e 3.º ciclos incidem sobre as regras existentes sobre as saídas da 

escola, sobre as quais não compreendem ou concordam: “E modificar a regra de sair da escola” 

(EB23_DE_Tomé) ou como descrito na caixa de sugestões: “Acho que a segurança na escola é boa mas 

às vezes o sair ou não sair da escola podia ser melhor porque por vezes devia-se poder sair quando não 

se tem aulas ou sem os cartões pois não faz grande diferença” (EB23_CG). 

Que respostas terão os adultos às questões: porque é que as meninas não podem jogar futebol na escola? 

Porque é que eu (7 anos) não posso ir jogar futebol para o ringue? Porque é que tenho de ficar a ver este 

filme se posso ir brincar a outra coisa com as minhas amigas? Porque é que só posso sair da escola se 

mostrar o meu cartão de estudante? Porque é que não posso sair da escola? 

Claramente vivemos num tempo em que superprotegemos as nossas crianças não lhes dando a 

autonomia e a responsabilidade para tomarem as suas próprias decisões e compreender as possíveis 

consequências e, naturalmente, errarem e corrigirem os seus erros. Estas questões pequenas, mas tão 

importantes na vida das crianças como intervir na gestão dos espaços de recreio de forma a poderem 

decidir e organizar tempos equitativos respeitando o direito de jogar à bola, para quem demonstrar essa 

vontade; ou decidir, de forma responsável ou irresponsável, sair do espaço da escola, são lições para a 

vida. No entanto, estas questões não são discutidas, nem partilhadas na tomada de decisão com as 

crianças que estão em pleno desenvolvimento do sentido de justiça e injustiça, responsabilidade e 

irresponsabilidade, autonomia e dependência. A escola é um exemplo de micro sociedade e deverá, no 

seu papel de formadora de pessoas, proporcionar e promover estratégias onde as crianças possam 

exercer os seus direitos e deveres de cidadania. 

Esta superproteção leva-nos ao item seguinte, com pouca expressão, no entanto, não menos importante 

de se discutir nesta análise, que é a falta de autoconfiança das crianças. Na sequência do que temos 

vindo a descrever, as narrativas das crianças mostram uma dependência face ao adulto: a título de 

exemplo, no 1.º ciclo, as crianças não se imaginam a cozinhar algo sem a ajuda das assistentes 
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operacionais (EB1_EC) ou, com enfoque na aprendizagem – uma das funções principais da escola – as 

crianças do 3.º não se vêem com autonomia para explorar os conteúdos programáticos livremente, isto 

é, sem existir um professor que o explique: 

Investigadora - Não conseguiam aprender sozinhos a matéria? 

Irina - Não. 

Érica - Depende. 

Bianca - Eu não. 

Lúcia - Eu não aprendo sozinha. Eu tenho família para me ajudar. 

Irina - Eu até tenho, mas eu não consigo. 

Investigadora - Precisam de alguém…? 

Irina - Eu preciso de apoio, sim. 

Érica - Eu também. A matemática depende das coisas. 

Bianca - Depende de equações que é assim mais complicado. 

Irina - Não é. 

Érica - É bem fácil (EB23_CG). 

Mais uma vez, as narrativas das crianças sugerem-nos a aprendizagem como um processo social, no 

entanto não é disso que falamos, mas sim da capacidade pessoal e cognitiva de cada um para 

autonomamente descobrir conhecimento. Esta falta de confiança em si mesmos, nas suas capacidades 

e competências, é fruto de anos vivenciados na dependência de um modelo transmissivo de 

conhecimento. Existem certamente crianças com mais dificuldades do que outras em responder 

positivamente a este modelo educativo, no entanto, isso não é significativo de incapacidade. Mas esta 

será uma questão para discutir num capítulo seguinte. 

Autorrealização 

A autorrealização é a necessidade que se encontra no topo da pirâmide de Maslow (1991) e que segundo 

descreve na sua teoria, apenas é alcançada quando satisfeitas as restantes. Como pudemos verificar 

pela expressividade das necessidades anteriores, elas ocupam em maior número as preocupações e 

vivências destas crianças. Questionando os dados com a ferramenta “Matrix Coding Query”, do NVivo 

12 Pro, verificamos claramente que estas necessidades só são referenciadas pelas crianças da EB2,3 

(Tabela 16), uma idade um pouco mais madura e em que as preocupações com o futuro profissional 

começam a emergir, diríamos também influenciadas pelas narrativas dos adultos. 
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Tabela 16 - Matriz resultante da interseção de codificação entre os itens da categoria “Autorrealização” e os valores do 
atributo “Pessoas – Escola que frequenta”. 

 A: Pessoas: Escola que 
frequenta = EB1 

B: Pessoas: Escola que 
frequenta = EB2,3 

1: Desonestidade 0 0 
2: Necessidade de 
crescimento 

0 21 

 

Estas narrativas expressas nas palavras de, por exemplo, a Alexandra (12 anos), a Mafalda (12 anos), o 

Pascoal (12 anos) e o Rui (11 anos): 

Para mim a escola significa o lugar onde se aprende para ter um trabalho (…) e onde nos 
descobrimos (EB23_DE_Alexandra). 

A escola ajuda-nos e acompanha-nos durante a vida para termos no futuro um trabalho para 
ganharmos dinheiro!” (EB23_DE_Mafalda). 

(…) e aprender para termos um futuro! (EB23_DE_Pascoal). 

(…) e é melhorar a nossa vida para o Futuro (EB23_DE_Rui), 

mostram preocupações com o futuro profissional, uma conquista que veem a longo prazo. Estas ideias 

são algo que todos nós vivenciámos na nossa juventude, palavras proferidas pelos nossos pais. Ora, fará 

sentido, nos dias de hoje, este pensamento? Quantos de nós experienciamos que o facto de termos 

percorrido um longo período académico não nos garante este futuro melhor? Não queremos com isto 

pôr em causa a validade e função da escola, mas sim refletir sobre as suas práticas atuais em resposta 

às necessidades desta sociedade contemporânea, desta sociedade digital. 

Esta necessidade de autorrealização, de conquista de algo que nos proporcione uma vida melhor, é 

projetada no que poderão vir a ser no futuro, uma concretização de um objetivo comum a todos os seres 

humanos. Poderá ser a escola capaz de antecipar esta experiência de possíveis carreiras profissionais 

capacitando as crianças e os jovens de decisões mais objetivas e conscientes? Porque não podem as 

crianças ser no presente? Na expressão de Maslow, 

Em última análise, os músicos devem fazer música, os artistas devem pintar, os poetas devem 
escrever, se tiverem que estar em paz consigo mesmos. O que os humanos podem ser é o que 
deveriam ser. Eles devem ser autênticos com a sua própria natureza79 (1991, p. 32). 

São estas evidências que expressam 87,5% do texto codificado nesta categoria (Tabela 17), embora com 

6,7% de expressividade (Figura 47) quando comparado com as restantes categorias da Dimensão Social. 

                                                 

79 “En última instancia, los músicos deben hacer música, los artistas deben pintar, los poetas deben escribir, si tienen que estar en paz consigo mismos. Lo 

que los humanos pueden ser, es lo que deben ser. Deben ser autênticos con su propria naturaleza” (Tradução livre com o apoio do Google Tradutor). 
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Tabela 17 - Número de referências codificadas na categoria “Autorrealização”. 

 N.º de referências codificadas Percentagem 
Desonestidade 3 12,5% 
Necessidades de crescimento 21 87,5% 

 

Face às dificuldades existentes na leitura e interpretação da voz das crianças, no seu verdadeiro sentido, 

uma vez que a investigadora também acarreta consigo um conjunto de significados adquiridos no seu 

percurso de vida, esteve presente alguma dúvida sobre verdades e não verdades nas palavras destas 

crianças, pois a seus olhos era também um adulto, com tudo o que isso significa para uma criança. A 

dúvida entre se o que estavam a dizer era o que sentiam, mesmo que de momento, ou se estavam 

apenas a dizê-lo por pensarem que seria o que queria ouvir! Esta premissa levou à categorização de texto 

com a expressão “desonestidade”, que emergiu de um conjunto de dados. 

Passamos a explicar com os dados concretos. Na entrevista coletiva com as meninas da EB1, 

conversávamos assim: 

Investigadora - Bárbara, na pergunta ‘O que significa para ti a escola?’, escreveste ‘Educação’. O 
que queres dizer? O que é isso de educação? Não percebi. 

Bárbara - Nem eu percebi! Não entendi, foi a primeira ideia quando tirei a foto à porta da sala. 

Clara - É para dizer que ela gosta muito da escola, mas na verdade é mentira. 

Bárbara - Eu gosto da escola. 

Investigadora - É mentira! Vocês não gostam da escola? 

Bárbara - Eu gosto. 

Clara - Às vezes. (sussurra) 

Juliana - Muitas poucas vezes! (EB1_EC). 

Nesta conversa, a investigadora sentiu algum desconforto por parte das meninas, ficando com a 

sensação de que elas pensavam que não lhe poderiam dizer que não gostavam da escola 

(NotasdeCampo_07052019). 

Um outro exemplo foi encontrado no cartaz produzido pelo Jorge e pelo Marcelo e a explicação que 

deram sobre as suas opções ilustrativas (Figura 57), que numa leitura descontextualizada poderia ter 

outra interpretação. A dúvida se realmente estas crianças se sentem satisfeitas com a escola que 

frequentam dissipa-se quando com eles convivemos e estabelecemos laços, conhecendo-os melhor. 
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(EB1_F_Cartaz Jorge+Marcelo) 

Investigadora – Escreveste no cartaz: 
‘Temos amor pela escola’. 
Jorge – Isso não quer dizer nada! 
(EB1_EC_Jorge). 

Figura 57 - Narrativas das crianças em momentos diferentes. Do lado esquerdo, parte do cartaz que elaboraram. Do lado 
direito, excerto da conversa no momento da entrevista coletiva com meninos. Fotografia da autoria da investigadora, abril de 

2019. 

 

Na tentativa de interpretarmos da melhor forma estas palavras, podemos considerar que nem sempre 

as crianças dizem o que pensam realmente, mas sim o que acham que os adultos estão à espera que 

elas digam. Neste âmbito, a utilização da Abordagem Mosaico (Clark & Moss, 2011) como metodologia 

de recolha de dados foi uma coadjuvação à interpretação, permitindo cruzar ideias e opiniões expressas 

sob várias formas e em diferentes momentos. 

Sendo assim, o mosaico produzido pelas crianças sugere-nos que o gostar ou não da escola é relativo, 

consoante a forma como correu o dia; os laços afetivos que desenvolvem com outros membros da 

comunidade educativa, pares ou adultos, e o seu grau de intensidade; o grau de participação e 

envolvimento nas atividades da escola; entre muitos outros. Diríamos que, de um modo geral, se sentem 

satisfeitos ou não com a comunidade educativa onde estão inseridos consoante as respostas que esta 

dá às suas necessidades humanas básicas. Apesar de classificado com desonestidade deverá ser 

entendido como uma inverdade. 

Uma outra narrativa transporta-nos para um outro significado da palavra desonestidade e que se 

relaciona com a relação pedagógica que é estabelecida entre professor-aluno-saber. Esta conversa surgiu 

nas sessões de construção das maquetes de salas de aula, quando questionadas sobre a existência de 

instrumentos tecnológicos para a avaliação do conhecimento. As palavras da Lúcia (10 anos) transportam 

consigo um sentimento de desonestidade nas atitudes dos alunos quando avaliados: 
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Investigadora – Mas se têm tablets para que é que precisam de testes em papel? 

Sandra – Este é um Nokia. 

Lúcia – Porque as professoras têm medo que eles vão fazer… colar… que vão buscar as respostas 
à internet! (EB23_RP). 

No modelo tradicional, existe à partida, por parte dos professores, uma suspeita de que as crianças irão 

copiar, isto é, de que não irão ser honestas no momento da verificação de conhecimentos apreendidos 

e elas sentem essa desconfiança. Que mensagem passamos às nossas crianças tendo uma atitude desta 

natureza? A questão do modelo de avaliação é também discutível, mas não é nossa intenção, neste 

tópico, entrarmos no aprofundamento desse tema. 

Sobre este assunto, enquadrado na categoria “Autorrealização”, consideramos importante chamar a 

atenção para as características inerentes a este nível da pirâmide de Maslow (1991) e transportar este 

saber para os contextos educativos na tentativa de melhor perceber as crianças e as suas necessidades 

atuais. No topo da pirâmide de Maslow (1991), encontramos determinadas características extremamente 

importantes para o desenvolvimento de uma criança em crescimento: a oportunidade para aproveitar e 

explorar todo o seu potencial. Neste nível vemos fortalecidas necessidades de crescimento diretamente 

ligadas à autonomia, à independência, à criatividade, ao superar as suas capacidades. Como podem as 

crianças de hoje alcançar todo o seu potencial e superar as suas capacidades num sistema educativo 

tradicional e homogeneizado? 

 

3.2.2. Dimensão arquitetónica 

Gostavam de mais cor e luz nos espaços físicos interiores da escola; querem espaços cuidados, seguros 

e esteticamente agradáveis; sentem necessidade de espaços exteriores apelativos à criatividade e ao 

convívio com pares; gostavam que as salas de aula fossem mais confortáveis, modernas e com 

equipamentos funcionais; valorizam os espaços de exposição e decoração da escola; esperam que o 

espaço físico responda positivamente às suas necessidades básicas. 

 

Podemos caracterizar a escola, de uma forma breve e pouco refletida, como um edifício que alberga 

crianças, professores e outros assistentes operacionais e que disponibiliza diversos espaços para 

convivência e aprendizagem. Na dimensão arquitetónica emergiram dos dados várias categorias e 

indicadores relacionados com os espaços físicos das escolas estudadas, como podemos verificar na 

figura abaixo apresentada (Figura 58). 
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Figura 58 - Número de referências codificadas nos dados em cada uma das categorias da Dimensão Arquitetónica. 

 

O gráfico apresentado na Figura 58 mostra-nos a codificação dos dados por tipo de espaço, elementos 

estes que emergiram, na sua maioria, dos discursos e narrativas sobre assuntos involuntários das 

crianças e outros sugestionados pela investigadora através das atividades realizadas. Observando esta 

primeira codificação dos dados verificámos que estes nos sugerem uma subcategorização mais fechada 

e próxima do modelo tradicional de ensino: espaços de aprendizagem e espaços de brincadeira e 

convívio. Nos espaços de aprendizagem englobamos principalmente a sala de aula, que é vista 

tradicionalmente como o espaço por excelência onde a aprendizagem acontece, embora esta definição 

possa ser facilmente refutada. Nos espaços de brincadeira e convívio aglomeramos os espaços de recreio 

externos e internos, o bar e os espaços para os alunos (Sala do Aluno, Sala Multimédia que incorpora a 

Oficina da Matemática). À margem ficam o ATL e a biblioteca que se identificam com ambas as funções 

identificadas (aprendizagem, brincadeira e convívio); o elevador que se considera um equipamento 

fundamental em casos específicos; e os cuidados estéticos e de qualidade que respondem sobre todo o 

edifício. Esta nova categorização reforça a importância dos discursos involuntários das crianças sobre os 

espaços de brincadeira e convívio (totalizando 134 ocorrências). 

Esta evidência liga-nos impreterivelmente às necessidades humanas básicas discutidas no ponto 

anterior, reforçando novamente a sua importância para estas crianças. Através de um exercício de 
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relacionamento (Tabela 18) podemos facilmente associar estes espaços às necessidades dos seres 

humanos. 

Tabela 18 - Exercício de relacionamento entre a tipologia de espaços categorizados e as categorias presentes na Dimensão 
Social. 

Tipologia Espaços das Escolas Necessidades Humanas Básicas 

Espaços de aprendizagem Sala de aula Fisiológicas, Segurança, Relacionamento, 
Estima, Autorrealização 

Espaços de brincadeira e 
convívio 

Bar Fisiológicas, Segurança, Relacionamento 

Espaços para os alunos Fisiológicas, Segurança, Estima, 
Relacionamento 

Recreio exterior Fisiológicas, Segurança, Estima, 
Relacionamento 

Recreio interior Fisiológicas, Segurança, Estima, 
Relacionamento 

 ATL Fisiológicas, Segurança, Relacionamento, 
Estima 

 Biblioteca Fisiológicas, Segurança, Relacionamento 
 Elevador Fisiológicas 
 Cuidados estéticos e de qualidade Fisiológicas, Segurança, Estima 

 

Este quadro leva-nos a pensar que o importante não são os espaços, mas sim as pessoas e aquilo que 

elas fazem nesses mesmos espaços, pois em todos eles podemos desenvolver atividades, ações, atitudes 

e comportamentos que respondam de forma satisfatória ou insatisfatória às necessidades dos seres 

humanos. Neste sentido, gostamos de utilizar o termo comunidade educativa para descrever a escola, 

quem nela coabita e com ela se interrelaciona. Posto isto, os espaços educativos serão sempre espaços 

para ser e para criar, como refere Siro Lopéz (2018). 

Mas aprofundaremos um pouco mais esta questão através da aferição de significados presentes nas 

narrativas das crianças que se envolveram neste estudo. Começaremos pelas narrativas que incidem 

sobre os espaços de brincadeira e convívio, uma vez que é o mais representativo no volume de dados. 

Os espaços disponibilizados, nestas escolas de 1.º, 2.º e 3.º ciclos, como zonas de recreio, de brincadeira 

e de convívio para as crianças são aqueles que apresentam maior número de queixas e, 

consequentemente, sobre os que expuseram desejos de melhorias. Como referido anteriormente, o 

brincar está presente no primeiro nível da pirâmide de Maslow (1991), sendo uma necessidade da base 

da pirâmide, estando ao nível da fome e da sede, por exemplo. É uma necessidade extremamente 

importante para o ser humano e que corresponde em pleno à ideia de que se uma criança não brinca é 

porque está doente, tal como nos adultos admitindo aqui a brincadeira num outro sentido. 

Nas narrativas das crianças encontramos uma particularidade: as crianças da EB1 referem em maior 

número atividades que desenvolvem ao ar livre, isto é, nos espaços de recreio exterior (Figura 59), ao 
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passo que as crianças da EB2,3 falam de atividades que praticam nos espaços existentes destinados 

para os alunos, ou seja, nos espaços de recreio interiores (Figura 60) como é o caso da Sala do Aluno e 

da Sala Multimédia que incorpora a Oficina da Matemática. 

 
Árvore mais antiga da escola (EB1_F_Jacinta+Carlota) 

 
“Aqui é o meu sítio mais especial, onde jogamos, eu e 
a Jacinta e a nossa turma, à corda humana” 
(EB1_T_Jacinta+Carlota). 
 

 
Espaço existente na entrada da escola 

(EB1_F_Fernando) 
 

“Este é o sítio que jogo ao REI MANDA” 
(EB1_F_CartazFernando). 

 
Ringue (EB1_F_Telmo+Rafael) 

 
“Telmo - Este é o nosso campo de futebol. 
Investigadora – Ora, aqui é o espaço mais importante 
da escola? 
Telmo - Sim, claro. (…) Aqui é onde jogamos futebol” 
(EB1_T_Telmo+Rafael). 
“Este é o ringue. Eu gosto dele porque ele é muito lindo! 
Ele ajuda-me a sossegar. Eu gosto muito do ringue, 
venho aqui todas as tardes. Venho aqui jogar futebol, 
também aqui inspira-me a fazer jogos” 
(EB1_T_Bárbara). 
 

 
Espaço vermelho e montes (EB1_F_Jorge+Marcelo) 

 
“O monte que é o sítio mais divertido aqui da escola. 
Descemos, corremos, saltamos. É muito divertido” 
(EB1_T_Jorge+Marcelo). 

Figura 59 - Fotografias da autoria das crianças da EB1, obtidas durante a realização dos tours e narrativas orais 
transcritas sobre estes mesmos espaços, março de 2019. 

Os dados apresentados evidenciam esta particularidade. Embora as crianças do 2.º e 3.º ciclos também 

tenham fotografado os espaços exteriores, estes dados conjugados com as narrativas orais e escritas 

fazem sobressair uma maior importância atribuída aos espaços interiores disponíveis para a utilização 
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livre das crianças. Parece-nos que podemos também interligar esta evidência com a idade das crianças, 

cujo tipo de brincadeira se vai alterando. 

 
Estante de jogos existente na Oficina da Matemática 

(EB23_F_Anita+Sandra) 
 

“Depois tem ali a Oficina da Matemática onde tem 
vários jogos para nos divertirmos” (EB23_T_David). 

 

 
Sala multimédia 

(EB23_F_Rui+David) 
 

“Só está aberta se não houver concursos” 
(EB23_T_David). 

 
Sala do Aluno 

(EB23_F_Érica+Hugo+Constança) 
 
“A Sala do Aluno onde aparece várias notícias das 
atividades e, provavelmente, nas substituições muitos 
alunos vêm para aqui relaxar, falar, fazer atividades, 
estudar, fazer TPC’s” (EB23_T_David) 

Parte da Biblioteca Escolar 
(EB23_F_Érica+Hugo+Constança) 

 
“Está aqui a biblioteca, tem aqui os livros todos. Tem 
aqui uma área com revistas e aqui tem os livros mais 
recentes. Pronto. Aqui os puffs para sentar e os 
computadores, televisão” (EB23_T_Flor) 

 
Figura 60 - Fotografias da autoria das crianças da EB2,3, obtidas durante a realização dos tours e narrativas orais 

transcritas sobre estes mesmos espaços, março de 2019. 

 

Indiscutivelmente, as narrativas involuntárias das crianças incidiram sobre os espaços de brincadeira e 

convívio com os pares e sobre elas apresentaram queixas e desejos de melhoria. 

A EB1 foi alvo de obras de requalificação e iniciou o ano letivo 2018/2019 nas novas instalações. Sobre 

este assunto, as crianças opinaram. A Bárbara (9 anos) disse: “Eu gostava desta escola assim, mas com 

um parque lá fora, como tinha dantes” (EB1_EC_Bárbara) e a Clara (9 anos) complementou: “Em 

termos de aprendizagem, esta. Em termos de lazer, brincar, a outra” (EB1_EC_Clara), palavras com que 
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todas as meninas concordaram. Presente neste discurso a importância da brincadeira, leva-nos à 

apreciação crítica dos espaços exteriores e interiores destinados à atividade livre das crianças. Como 

podemos verificar nas fotografias da autoria das mesmas (Figura 59), apresentadas no decorrer deste 

texto, estes espaços são vazios e inanimados. Aos olhos das crianças que frequentam esta escola, ela 

carece de alguns apetrechos e equipamentos para que possa ser mais divertida, como refere o Jorge (9 

anos): “A escola para ser mais divertida podia ter umas tabelas de basquetebol, um campo de voleibol, 

podia ter um escorrega, um parquinho” (EB1_T_Jorge). O que ele nos quer dizer e também a Bárbara 

e a Clara, é que gostavam mais da escola antiga para brincar, é que os espaços de recreio existentes 

não proporcionam outras brincadeiras para além do jogar à bola, do saltar à corda e do correr ou jogar 

às apanhadas. Algumas crianças trazem brinquedos de casa e partilham brincadeiras com os amigos. 

Muitos trazem as suas bolas de futebol, principalmente, os meninos. As maiores queixas são das 

meninas que referem não ter nada para brincar, como podemos verificar nesta conversa: 

Investigadora – Eu vejo muitas coisas. Vocês brincam… 

Clara – A quê? Eu não tenho o que brincar! 

Josefa – Pois é! Só os rapazes… (apresentam caras desanimadas) 

Investigadora – Vocês não brincam a nada quando vão ao recreio? Ficam sentadas no muro? 

Clara – Não é isso. 

Bárbara – As raparigas podiam ter uma coisa de ginástica artística… 

Clara – Não sei… coisas para raparigas. Um cabeleireiro. 

Josefa – Eu jogo com as minhas amigas às escondidas. 

Clara – Às escondidas ou jogamos futebol (EB1_EC). 

O que elas nos querem dizer com o “não ter nada para brincar” é que gostavam de ter outros 

equipamentos ou outros elementos estimulantes de outras brincadeiras, de outras fantasias, de outras 

possibilidades. Mesmo os meninos que à partida gostam de jogar futebol, gostavam de ter a possibilidade 

de praticarem outros jogos, como basquetebol ou voleibol, como referem o Jorge e o Marcelo no seu 

cartaz sob a epígrafe “pelo menos esta tem que se rializar”, entre muitos outros desejos e necessidades 

que apontaram (Figura 61). 

A maioria das crianças deseja muito ter um parque com escorregas e baloiços, equipamento que foi 

prometido com a requalificação, mas que ainda não foi implementado, como refere a Jacinta (10 anos) 

sentindo-se enganada: “Nós fomos enganadas. Disseram-nos que íamos ter um parque e não temos” 

(EB1_NotasdeCampo_2105_2019). Através da ferramenta “Text Search Query”, do NVivo Pro 12, 

verificamos que a palavra parque acontece, exclusivamente, nos dados relativos à EB1, com 24 
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referências distribuídas pelos documentos escritos, pelos cartazes elaborados e pelas narrativas orais 

das crianças transcritas pela investigadora. 

 

Figura 61 - Parte do cartaz do Jorge e do Marcelo, da EB1. Fotografia da autoria da investigadora, abril de 2019. 

Durante as várias sessões realizadas na EB1 foram recolhidas sugestões por parte das crianças que 

devem ser tidas em consideração e que poderão servir de motor para a implementação de projetos 

diversos, envolvendo toda a comunidade educativa na construção de um espaço que é de todos para 

todos. Apresentamos as sugestões das crianças tal e qual como foram referenciadas, acreditando no seu 

valor. 

Na EB2,3, a brincadeira e o convívio acontecem a outro nível e aqui também a “melhoria do espaço 

exterior” (EB23_DE_Mafalda), como referem a Mafalda (12 anos), a Íris (12 anos), o Rui (11 anos) e o 

David (11 anos), representa o desejo de muitas crianças que frequentam esta escola, embora se tenham 

evidenciado mais os espaços interiores. Esta necessidade de requalificação dos espaços exteriores foi 

também referenciada nas opiniões recolhidas na caixa de sugestões que propõem uma limpeza e a 

colocação de bebedouros para que possam suprimir as necessidades inerentes à ingestão de líquidos 

sempre que praticam uma atividade desportiva: 

Acho que o espaço exterior está mal aproveitado, incluindo o espaço que antigamente era usado 
como campo, que agora já não serve para nada, e bastava uma limpeza e podiam tornar aquilo 
num espaço de bem estar para os alunos, mesmo não sendo um capo [campo], usar aquilo para 
atividades extracurriculares e melhorar o chão no espaço para o que hoje chamamos de “campo” 
e colocar bebedouros exteriores. (EB23_CS_15anos_9.ºano) 

O que tem que melhorar: 
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Têm que colocar mais caixotes do lixo no exterior; melhorar o terreno do campo, colocar balizas e 
bebedouros no campo; contratar pessoas para limparem o lixo. (EB23_CS_11anos_6.ºano). 

A EB2,3 possui um amplo espaço exterior, como poderá ser observado nas fotografias (Figura 62), no 

entanto, considera-se que também aqui o espaço é inanimado. Cabe-nos ressalvar que estas fotografias 

apenas mostram uma parte dos espaços exteriores existentes, tendo sido sobre estes que as crianças 

mais discursaram. Embora as evidências não sejam suficientes para afirmarmos a necessidade de 

explorar e requalificar os espaços físicos de outras formas, acreditamos que este facto se reflete nas 

atitudes e comportamentos dos alunos. É uma ideia que poderá ser explorada em estudos posteriores. 

 
Espaço inutilizado e vedado aos alunos. 

(EB23_T_Íris+Margarida+Mafalda+Pascoal) 
 

 
Campo de futebol. 

(EB23_T_Flor+Mariana+Alexandra+Ivone) 

 
Espaço inutilizado e vedado aos alunos. 

(EB23_T_Érica+Constança+Hugo) 

 
Campo de futebol. 

(EB23_T_Íris+Margarida+Mafalda+Pascoal) 
 

“Constança – Era muito melhor… nós temos a ideia de que somos muitos alunos e aqui e ali dava para fazer mais 
modalidades. Se quisessem jogar à bola, futsal, basquete, o que quisessem… 
Érica – Aqui já não dá, todos em cima uns dos outros. Quando estamos sentados aqui e ali, muita gente vai sentar-
se ali ao fundo. 
Constança – Por exemplo, os do 9.º ano, quando vêm para aqui, eles ocupam esta parte toda para o futebol. Toda! 
Eles fazem o campo todo. As balizas são aqui. Eles ocupam isto tudo! Naturalmente, eles não têm onde ficar! 
Érica – Sim, devia aquele portão estar aberto. 
Constança – E deviam arranjar aquilo. Está ali um espaço completamente inativo” (EB23_T_Érica+Constança). 

Figura 62 - Espaço exterior da EB2,3 a que as crianças chamam “campo de futebol”, que é composto por duas partes 
sendo que uma está de acesso interdito. Fotografias da autoria das crianças, março de 2019. 

As maiores críticas das crianças focaram-se nestes dois espaços, pelo facto de um estar completamente 

vazio e o outro interdito aos alunos através da rede que veda toda esta área. As sugestões apresentadas 
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passam por ações simples, como referem o David e o Rui no cartaz que elaboraram, “Pôr balizas e fazer 

linhas no campo de futebol e melhorar o chão” (EB23_F_CartazDavid+Rui). É uma necessidade visível 

como referem as raparigas deste grupo: 

Mafalda - O ringue. Em que é que o ringue pode ser melhorado? 

Íris - Podemos melhorar tudo. 

Margarida - As redes, o chão... 

Mafalda - Tudo. Podia haver balizas. Eu acho que esta zona devia existir aquela areia... podia ter 
tipo aquelas cenas de saltar... 

Margarida - Aquilo parece uma casa abandonada! Podia ser melhorado. 
(EB23_T_Mafalda+Íris+Margarida) 

Sugestões de medidas simples para tornar estes espaços apelativos e animados oferecendo à 

comunidade educativa novas oportunidades criativas de aprendizagem, de brincadeira e de convívio. 

Ainda dentro da categoria “Espaços de brincadeira e convívio” falta-nos referir os espaços de recreio 

interiores. Na EB1, a utilização dos espaços interiores é mencionada nas narrativas das crianças quando 

se referem à descrição das atividades que fazem nos dias de chuva, que para eles causa bastante 

transtorno. Nestes dias, as crianças mantêm-se dentro do edifício distribuindo-se pelos corredores, pelo 

polivalente (espaço de cantina e multiusos), pelo coberto (espaço coberto de acesso ao exterior) e, por 

vezes, pelas salas do ATL. Apenas as crianças do 1.º ciclo apresentaram este constrangimento, que se 

justifica claramente no conjunto das restantes narrativas, uma vez que os dados sugerem uma maior 

relevância dada ao exterior. As condições climatéricas acabam por dificultar as brincadeiras das crianças 

e também o trabalho das assistentes operacionais, uma vez que o aglomerado de crianças no intervalo 

cria bastante confusão e ruído, para além das brincadeiras ficarem extremamente confinadas. Alguns 

referem brincar às apanhadas ou às escondidas, o que se torna perigoso. Outros referem trazer 

brinquedos e jogos de casa para brincar com os amigos e há ainda a possibilidade de verem filmes no 

polivalente, sempre que possível, disponibilizados pelas assistentes operacionais. As crianças têm as 

suas preferências e vão-se espalhando pelos diversos espaços interiores e abrigados, como por exemplo 

nos referem a Clara e a Juliana quando falam do polivalente: 

Investigadora – Gostam deste espaço porquê? 

Juliana – Porque é muito grande. Dá… 

Clara – Nos dias de chuva dá aqui para brincar, em vez de estar no espaço vermelho [coberto], ao 
frio, ficamos aqui a ver um filme. 

Investigadora – Ok. 

Clara – E, às vezes, no intervalo quando não temos nada com que brincar… 

Investigadora – E brincam ao quê? A que é que brincam? 
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Clara – Por exemplo, ao cozinheiro. 

Investigadora – Como se brinca ao cozinheiro? 

Clara – Por exemplo, eu estou aqui e estão outras pessoas ali. Depois eu tenho que estar a tentar 
apanhar e se eu lhes tocar… 

Investigadora – Vai ser comido? 

Clara – Sim, vai fazer parte da refeição. E perde e vai para ali, E quando acabar, o primeiro a perder 
é o cozinheiro (EB1_T_Clara+Juliana). 

O polivalente, que abarca a cantina escolar, serviu de inspiração para a criação de uma nova versão do 

jogo das apanhadas. Já o Jorge e o Marcelo, em dias de chuva, preferem o coberto para as suas 

brincadeiras, explicam no seu tour: “Porque aqui quando chove, ficam aqui meninos no polivalente, que 

é este sítio, e é muita confusão! É muito pequeno, estão muitos alunos e é confusão (…). Então, temos 

aqui este espaços [coberto]. É o espaço onde costumamos brincar quando chove” 

(EB1_T_Jorge+Marcelo). 

Parece-nos que estes dados são suficientes para perceber os constrangimentos existentes na EB1 

durante os períodos de intervalo das atividades letivas, quer nos espaços de recreio exteriores, quer nos 

espaços de recreio interiores. A existência de espaços vazios, inertes, apáticos e pouco apelativos à 

criatividade produzem efeitos nos comportamentos das crianças e dos adultos e, consequentemente, 

não respondem da melhor forma às necessidades humanas básicas podendo trazer implicações para as 

restantes atividades como, por exemplo, a aprendizagem. No entanto, um estudo mais específico sobre 

este tema poderá produzir evidências mais robustas. 

No que concerne aos espaços interiores da EB1, convém ainda mencionar a importância atribuída à 

Biblioteca Escolar, zona muito apreciada pelas crianças, e ao elevador, que é um equipamento interno 

que responde a uma necessidade do momento ajudando uma menina do 4.º ano a deslocar-se para a 

sua sala de aula e que as crianças vêem com muita intensidade (NotasdeCampo_VáriosMomentos). A 

Biblioteca Escolar “é um lugar sossegado” (EB1_SC_26032019), descrita pelo Marcelo, que tem muitos 

livros, jogos e computadores. A Professora Bibliotecária promove neste espaço diversas atividades às 

quais as crianças respondem positivamente e é também um espaço de exposição dos trabalhos que eles 

desenvolvem. Por estas razões, que nos ligam novamente à necessidade de estima, da pirâmide de 

Maslow (1991), é um espaço importante para as crianças. Como refere a Bárbara: “A biblioteca é um 

sítio onde podes estudar. É muito fixe! Dá-te muita educação (…). Eu gosto muito da biblioteca, faço aqui 

muitos trabalhos” (EB1_T_Bárbara). Ou também, como podemos verificar no cartaz elaborado pela 

Carlota e pela Jacinta, que identificam a biblioteca como: “O que mais gosto na minha escola?”, sendo 
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este sentimento partilhado por outras crianças, uma delas que atestou o mesmo sentimento na caixa de 

sugestões (Figura 63). 

  

Parte do cartaz elaborado pela Carlota e pela Jacinta. 
(EB1_F_CartazCarlota+Jacinta) 

 
Opinião da caixa de sugestões sobre este cartaz: 
“(…) e diz que o cítio que gostam mais na escola é a biblioteca e para mim também é” (EB1_CS). 
 

Figura 63 - Opiniões recolhidas sobre o espaço da Biblioteca Escolar da EB1. Fotografias da autoria da investigadora, abril 
de 2019. 

Relativamente aos espaços de recreio interiores existentes na EB2,3, que admitem maior relevância 

neste contexto educativo, encontramos a Sala do Aluno, a Sala Multimédia que incorpora também a 

Oficina da Matemática, o Bar e a Biblioteca Escolar. Tivemos conhecimento de outros espaços disponíveis 

para os alunos, no entanto, por não terem sido referidos nas narrativas das crianças participantes 

entendemos que por alguma razão estes não são do conhecimento de todos. 

A Sala do Aluno é um espaço com que poucas crianças participantes se identificam, sugerindo que o 

nome é pouco representativo do que efetivamente possa dar a entender. Por exemplo, a Constança (13 

anos) não aprecia este espaço, como refere: “Eu odeio este espaço!” (EB23_T_Constança). Enquanto, 

a Érica (13 anos) o descreve como local de relaxe: “Ai, eu não. Eu gosto de vir para aqui porque assim 

meto-me debaixo desta mesa, pomo-nos aqui à volta e andamos a fazer asneiras e coisas assim (risos)” 

(EB23_T_Érica). Por sua vez, a Flor (11 anos) relata sobre um azulejo existente na parede, que exibe o 

nome da sala: “Isto é uma coisinha que fizeram há muitos anos, talvez em 1999! É velho!”. Claramente 

dá a entender que aquele azulejo e, em particular, este espaço que supostamente está dedicado aos 

alunos não tem qualquer significado afetivo para ela. Este foi um espaço indicado pelas crianças para a 

realização de melhorias, apresentada quer nos cartazes, quer nos documentos escritos e, também, nas 

narrativas orais. 
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A Sala Multimédia é, por vezes, utilizada por professores para determinadas atividades que necessitem 

do acesso aos computadores e fora desses horários está sempre aberta para a utilização dos alunos. As 

queixas recaem sobre a qualidade dos equipamentos, especificamente sobre os computadores obsoletos 

que estão disponíveis, como refere a Constança: “Por exemplo, a Multimédia, os computadores andam 

a carvão!” (EB23_T_Constança). Dentro desta sala há o que chamam Oficina da Matemática, que está 

ao fundo da sala separada por um armário com variados jogos de tabuleiro. As crianças referem nas 

suas narrativas apreciarem este espaço para ocuparem o seu tempo livre, como refere, por exemplo, o 

David: “(…) tem ali a Oficina da Matemática onde tem vários jogos para nos divertirmos” 

(EB23_T_David). 

Os dados levam-nos a pensar que a Biblioteca Escolar é o espaço predileto das crianças quando têm 

tempos livres, pois dos seis grupos criados para a realização dos tours, cinco passaram por este espaço 

para filmar, opinar e fotografar. A diversidade de atividades possíveis que passam por consultar e 

requisitar livros e revistas, pesquisar nos computadores, consultar concursos abertos, executar os 

trabalhos de casa ou estudar, jogar jogos, ver filmes na televisão, entre outras atividades, apresenta-se 

como um atrativo para estas crianças que afirmam passar muito tempo na Biblioteca Escolar. A descrição 

do Rui (11 anos) e do David (11 anos) é elucidativa: 

David - Às vezes, aqui, quando nós estamos em substituição, vimos para aqui estudar ou fazemos 
os TPC's aqui. 

Rui - Outras vezes jogamos jogos da biblioteca. 

David - É. Temos ali naquela prateleira. 

Rui - Tem várias cartas. 

Investigadora - Ok, vocês é que escolhem o que querem fazer? 

David - Sim. 

Rui - Temos ali já um computador. Lá na outra zona também temos vários computadores, mas para 
já não podemos filmar porque ainda estão lá pessoas. Ali, na outra zona, também tem livros. 
Também temos computadores. Outros jogam, outros fazem trabalhos, pesquisas, para o que der. 

David - Sim.  

Rui - Também temos uns tabletes para quem quiser jogar e para quem quiser pesquisar também. 

David - E uma coisa muito divertida da biblioteca também é.… há atividades de história que são os 
enigmas. Mas isso está ali... neste momento, estamos no desafio cinco. 

Investigadora - E vocês costumam participar? 

David - Sim. Há uns dias também participámos no concurso de leitura e o 8.º ano também já 
participou neste concurso de leitura. 

Investigadora - Vocês gostam de participar neste tipo de concursos? 

David - Sim (EB23_T_David+Rui). 
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Sobre este espaço, há também que referenciar a importância que atribuem à funcionária da Biblioteca 

Escolar, pessoa estimada por todas as crianças participantes: “É muito nossa amiga e é bem simpática 

e ajuda-nos, muitas vezes, nos trabalhos escolares” (EB23_T_David). Apontam uma pequena crítica a 

este espaço que está relacionada com a falta de uma zona específica para a colocação das mochilas, 

que referem “ser uma bagunça!” (EB23_T_Flor). 

Por fim, o Bar é também referenciado como um lugar importante para eles. Clara está a sua importância 

presente na base da pirâmide das necessidades (Maslow, 1991), que para além de responder à 

necessidade fisiológica da fome, está também relacionada com a necessidade de relacionamento com 

os pares. A ida ao Bar é, sem dúvida, um momento de convívio. Sobre este espaço tecem algumas 

sugestões de melhoria que possam promover o bem-estar e o convívio saudável desta comunidade, como 

podemos verificar nestas duas conversas, em momentos distintos: 

Érica - Aqui é a cantina. Agora lembraram-se de pôr aquilo ali. 

Investigadora - Acham boa ideia? (falamos das paletes para sentar, nos postes pintados) 

Constança - Sim, acho. Mesmo os que estão à beira do bar também foram muito boa ideia. (sobre 
os bancos) 

Érica - Muita gente costuma parar ali, ficar sempre em pé. Preferiam sentar-se do que estar sempre 
a pé. 

Constança - Sim. Por acaso, eu tenho um amigo meu que anda em Tadim, na escola, e que o bar 
é completamente diferente! É muito melhor! 

Érica - Tem tudo! 

Constança - Tem cadeiras, tem mesas, tem tudo! Nós temos o corredor. Temos de andar a comer 
nos intervalos, eles lá podem se sentar, podem estar a conviver. 

Érica - É que é uma parte que eles têm próprio para eles. 

Constança - Sim, exatamente. Mesmo próprio para o bar (EB23_T_Érica+Constança). 

 

Érica - Ali no bar, como nós tínhamos falado no vídeo, por uma parte só mesmo para o bar. 

Bianca - Como assim uma coisa só para o bar?! 

Érica - Pôr mesas, um espaço... estamos ali sempre em pé! 

Bianca - Ah, por exemplo aquele espaço que temos ali ao lado, que é um pátio, pôr umas mesas 
para fazer conexão. 

Érica - Sim, mesmo lá fora. 

Bianca - Até é uma boa ideia (EB23_CG). 

Da primeira conversa gostaríamos de chamar a atenção para a expressão “uma parte que eles têm 

próprio para eles”, que reflete que alguém teve o cuidado de pensar num espaço confortável e agradável 

para se alimentarem e conviverem. Sobre este cuidado com o próximo e o respeito pelas suas 
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necessidades básicas encontramos a mesma referência relativamente ao elevador, exatamente com o 

mesmo sentido encontrado nas crianças do 1.º ciclo. 

Passando o olhar analítico sobre o que os dados nos dizem relativamente aos espaços ditos de 

aprendizagem, que neste estudo se referem às salas de aula, encontramos na perspetiva das crianças 

elementos interessantes para a reflexão sobre o desenvolvimento da escola em resposta às necessidades 

da Sociedade Digital. As narrativas das crianças sobre assuntos relacionados com a sala de aula e as 

metodologias utilizadas na escola não foram espontâneas, mas sim sempre sugeridas ou questionadas 

pela investigadora. Na consulta do Plano de Intervenção nas Escolas envolvidas (Apêndice 1) podemos 

obter informação mais detalhada sobre a atividade desenvolvida intitulada “Uma sala para construir”. 

Suportada pela Abordagem Mosaico (Clark & Moss, 2011) como metodologia, esta atividade teve como 

objetivo a construção de mapas tridimensionais (maquetes) da sala de aula. Após terem sido 

questionadas e observadas atitudes e opiniões sobre a escola que frequentam e sobre os aspetos que 

gostariam de ver melhorados, esta atividade permitiu explorar outros pensamentos, mais abstratos. 

Através da atividade criativa de construção de mapas tridimensionais foi possível recolher ideias, opiniões 

e representações das crianças sobre aspetos organizacionais, sociais, estéticos e metodológicos 

expressos, por um lado, nas narrativas orais com os pares e com a investigadora e, por outro, no decorrer 

do processo de execução do produto e, consequentemente, a própria maquete, resultado final. 

Foram disponibilizados cartões previamente recortados de modo a poderem fechar e representarem o 

espaço de sala de aula composto por chão, janelas e portas e outros materiais para a criação dos 

elementos que imaginam necessários e indispensáveis (Figura 64). 

Na categoria “Sala de aula”, pertencente à Dimensão Arquitetónica, emergiram dos dados várias 

expressões que nos ajudaram a compreender algumas das representações das crianças sobre este 

espaço existente na escola. Na tentativa de descodificação de ideias e de pensamentos agrupamos os 

dados em três grupos: 1) aspetos organizacionais; 2) aspetos ergonómicos; e 3) aspetos sociais. 

No âmbito dos aspetos organizacionais, englobamos as narrativas visuais e orais das crianças que nos 

permitiram percepcionar a estrutura organizacional das salas de aula (re)imaginadas. Nesta estrutura 

organizacional abarcamos o tipo de mobiliário existente, a tecnologia de que dispõe e as metodologias e 

estratégias pedagógicas que a própria organização sugere. 

Por sua vez, apresentamos os aspetos ergonómicos referidos por estes participantes, incluindo neste 

grupo as preocupações relacionadas com o conforto, a luminosidade e a estética. 
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E, por fim, a relação que existe sempre num determinado espaço e que nos leva para os aspetos sociais, 

os elementos que sugerem a conexão de atitudes e comportamentos por parte das crianças – alunos – 

e professores, sujeitos presentes no espaço de sala de aula, tal como a conhecemos. 

 
Cartão previamente recortado, de forma retangular, 

para fase inicial de projeção de janelas e portas. 
 

 
Materiais disponibilizados para a execução das 
primeiras tarefas de construção das maquetes. 

 
Exemplo de maquete com portas, janelas e outros 

elementos constantes na parede. 
 

 
Materiais disponibilizados para a construção dos 
elementos criativos da sala de aula imaginada. 

Figura 64 - Fotografias dos materiais utilizados para a construção dos mapas tridimensionais da sala de aula, projetados 
pelas crianças. Fotografias da autoria da investigadora, maio de 2019. 

Para explicar em pormenor e de modo mais objetivo apresentamos abaixo as fotografias dos mapas 

tridimensionais construídos pelas crianças dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos (Figura 65 e Figura 66), permitindo-

nos analisar características e particularidades nestes espaços (re)imaginados. Observando as fotografias 

das maquetes elaboradas pelas crianças, focando-nos nos aspetos organizacionais, facilmente 

verificamos uma característica comum em todas elas: a existência de mobiliário escolar diverso, mas em 

específico as mesas e as cadeiras. Sobre estes equipamentos, nas sessões dedicadas a esta atividade 

apresentámos os diversos formatos de mesa e cadeira, existentes nos catálogos dedicados ao mobiliário 

escolar, deixando as crianças escolher e executar aquele que desejassem e entendessem como 

adequado para o espaço de sala de aula. As crianças tomaram livremente as suas decisões sobre o tipo 

de mesa e cadeira que iriam executar para a construção do seu mapa tridimensional. Nestas ações 

verificámos decisões baseadas nas capacidades de execução destes equipamentos em miniatura: (“Fiz 
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as cadeiras desta forma porque não consegui fazer com as palhinhas” 

(NotasdeCampo_28052019_EB1_Clara); nas opiniões que têm sobre os mesmos: (“Eu gosto das 

mesas retângulares,  acho que estão bem assim” (NotasdeCampo_28052019_EB1_Bárbara); e na 

possibilidade de reconfigurarem a disposição da sala consoante as necessidades de trabalho: “Quando 

o professor está a projetar um PowerPoint os alunos ficam virados para aqui, quando estamos a fazer 

trabalhos juntamos as mesas ali ou vamos para os puffs” (NotasdeCampo_29052019_EB23_Lúcia), 

embora esta última tenha sido levemente observada. As mesas recebem diversos formatos: redondo, 

retângular, trapezoidal ou semi circular (Figura 65 e Figura 66). 

 
Maquete 1 elaborada: Clara e Juliana. 

 
Maquete 2 elaborada: Rafael, Fernando e Marcelo. 

 
Maquete 3 elaborada: Telmo, Raúl e Jorge. 

 
Maquete 4 elaborada: Josefa, Bárbara, Alice e Cláudia. 

 
Maquete 5 elaborada: Laura, Carlota, Jacinta e Fátima. 

 

Figura 65 - Fotografias das maquetes elaboradas pelas crianças da EB1. Fotografias da autoria da investigadora, julho de 
2019. 

 

A execução desta atividade tornou clara a necessidade de existirem mesas e cadeiras numa sala de aula, 

sendo que as mesas poderão apresentar-se em diversos formatos e as cadeiras poderão ser 
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complementadas com puffs, sofás ou outros equipamentos que permitam sentar, de preferência, 

ergonomicamente quando estão a executar alguma tarefa de trabalho manual, como refere o Fernando 

à questão colocada pelo jornalista: 

Jornalista – Olha, imagina que chegas à escola e não querias sentar-te numa mesa. Achas que 
podias pegar num puff e pô-lo aqui à frente do quadro e trabalhar na mesma ou não? 

Fernando – Sim, mas devia ter mesas próprias para isso, porque assim nós tínhamos que escrever 
assim (faz o gesto de escrever sem dar jeito nenhum) (EB1_CR_04062019). 

 
Maquete 6 elaborada por: Flor, Mafalda, Alexandra e 

Ivone. 

 
Maquete 7 elaborada por: Anita, Isa, Lara, Lúcia e 

Sandra.  

 
Maquete 8 elaborada por: Rui, David e Tomé. 

 

 

Figura 66 - Fotografias das maquetes elaboradas pelas crianças da EB2,3. Fotografias da autoria da investigadora, julho 
de 2019. 

 

Na visita do repórter do jornal online “O Minho”, ele questionava as crianças sobre a possibilidade de 

mudarem as mesas de sítio. Em ambas as escolas, a resposta imediata era negativa justificando que as 

mesas e cadeiras estavam coladas na maquete. Reformulando a pergunta levando-os a imaginar a sala 

que projetaram para a realidade, as respostas vacilavam entre o sim e o não. A possibilidade de 

reconfigurar a sala de aula é uma hipótese e acontece, por vezes, em determinados momentos nas salas 

de aula, daí que a resposta positiva seja uma explicação fácil. No entanto, sabemos que não é uma 

prática comum e rotineira pelos constrangimentos a ela associados e também porque exige uma 

mudança de método e estratégia de ensino, tema sobre o qual as crianças não se pronunciaram uma 

vez que assumem o professor como o condutor do processo de ensino e aprendizagem. As poucas 
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respostas negativas assumiram justificações relacionadas com a confusão gerada numa reconfiguração 

de sala (NotasdeCampo_04062019). 

Ainda sobre os aspetos organizacionais, das oito maquetes cinco apresentam a secretária do(a) 

professor(a) e em todas elas existem quadros sejam: quadros de giz, quadros brancos ou quadros 

interativos (Figura 67). 

 
Representação da secretária do professor e do quadro 

interativo na maquete 4. 

 
Representação da secretária do professor e do quadro 

interativo na maquete 5. 

 
Representação da secretária do professor e do quadro 

branco na maquete 6. 
 

 
Representação da secretária do professor e do quadro 

de giz na maquete 7. 

Figura 67 - Representação física e simbólica da secretária do professor e do quadro, nas maquetes das crianças do 1.º, 
2.º e 3.º ciclos. Fotografias da autoria da investigadora, julho de 2019. 

 

Nestas maquetes vemos claramente a representação física e simbólica da sala de aula, tal e qual as 

crianças a conhecem e, nós, adultos, também fruto da nossa viagem educativa. Associado a esta 

disposição de sala está inerente a direcionalidade para o professor e o local onde a ação acontece. Por 

exemplo, na maquete 7 (Figura 67) apesar de observarmos vários elementos na sala, existe sempre um 

centro e uma direcionalidade para o professor, como nos explica a Lúcia: 

Investigadora – Fiquei confusa em perceber qual é a frente da vossa sala? 

Lúcia – A frente da nossa sala é aquela porque é onde tem a porta. 

Lara – A frente da nossa sala é aquela, para eles olharem para o quadro! 

Investigadora – Mas vocês disseram que têm aqui um quadro interativo. Assim também pode ser 
deste lado? 
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Lúcia – Mas isso é para passar vídeos, Powerpoints. 

Investigadora – Mas faz disto uma frente também ou não? 

Lúcia – Não. A frente é onde se dá a MAAAAAtéria (EB23_SM_05062019). 

Uma outra particularidade desta maquete está nas cadeiras: “por isso que as cadeiras não têm costas 

senão estavam sempre a virar” (EB23_SM_05062019), justificação dada pela Lúcia e restantes 

elementos do grupo asseverando o método tradicional utilizado. 

Nestas maquetes, as crianças representaram o que conhecem do espaço de sala de aula, isto é, uma 

área com portas, janelas, mesas, cadeiras e quadros, seja qual for a tecnologia presente e como 

vivenciam este ambiente destinado a aprender conteúdos programáticos transmitidos pelos seus 

professores. Os elementos e os equipamentos novos que inseriram nas maquetes transportam-nos para 

novas paisagens de sala de aula, imaginadas pelas crianças, passando pela colocação de equipamentos 

híbridos (Figura 68), ou seja, equipamentos com dupla função; sofás e puffs presentes nas várias 

fotografias apresentadas; e, especificamente no 1.º ciclo, cantinhos da leitura (Figura 69). 

 
Esponja rosa que representa um quadro interativo 
(frente) e uma estante para livros (verso). Elemento da 
maquete 1. 

 
Do lado esquerdo, um candeeiro que é também um 
cabide para casacos. Do lado direito, uma cortina que 
serve também de projetor. Elemento da maquete 7. 

Figura 68 - Equipamentos híbridos presentes nas maquetes das crianças da EB1 e da EB2,3. Fotografias da autoria da 
investigadora, julho de 2019. 

 

Podemos afirmar que o cantinho da leitura foi sugestionado pela investigadora, isto porque numa das 

sessão de investigação apresentou fotografias de várias escolas no mundo e uma delas mostrava um 

armário no centro da sala com livros diversos, marcadores e lápis de cor à disposição dos alunos que 

após terminarem a tarefa referida pelo professor, eram livres de escolher o que fazer após, respeitando 

os colegas ainda em atividade. Esta ideia foi bem recebida pelas crianças do 1.º ciclo, que a 

transportaram para as suas representações tridimensionais (Figura 69). 
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Maquete 1 elaborada por: Clara e Juliana. 

 
Maquete 2 elaborada por: Rafael, Fernando e Marcelo. 

 
Maquete 3 elaborada por: Telmo, Raúl e Jorge. 

 

 
Maquete 4 elaborada por: Josefa, Bárbara, Alice e 

Cláudia. 

 
Maquete 5 elaborada por: Laura, Carlota, Jacinta e 

Fátima. 

 

 

Figura 69 - Cantinhos da leitura representados pelas crianças do 1.º ciclo. Fotografias da autoria da investigadora, julho de 
2019. 

 

A inclusão de puffs e sofás nas salas de aula (re)imaginadas leva-nos ao segundo aspeto relacionado 

com a ergonomia, entendendo o conjunto de condições físicas que promovem a interação entre os seres 

humanos e o ambiente em que este se insere, tendo como objetivo optimizar o bem-estar das pessoas 

no envolvimento com um sistema. Neste âmbito, o que nos sugerem as crianças através das suas 

representações tridimensionais da sala de aula, acompanhadas de narrativas orais, é que estes espaços 
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necessitam de maior aconchego, conforto e estética, que se refletem nas palavras de uma criança de 12 

anos que deixou a sua opinião na caixa de sugestões: 

Salas de aula 

Eu acho que nas salas de aula estão bem o quadro, as mesas… Mas também acho que não está 
bem o facto de no quadro ser difícil de apagar, as mesas estarem todas riscadas e cheias de lixo 
por dentro. Podiam ser mais quentinhas no inverno e no verão mais fresquinhas. 

Como deviam melhorar: 

Acho que deviam cuidar mais das mesas, os quadros podiam ser mudados ou então passar um 
produto para apagar melhor (EB23_CG). 

Vemos presente nas maquetes tapetes coloridos, puffs e sofás para atividades mais relaxadas, cadeiras 

e bancos confortáveis e macios (Figura 69) e janelas que permitem grande entrada de luz (Figura 70). 

 
A maquete 1, de duas meninas do 1.º ciclo, que 

apresenta dez janelas. 
 

 
Janelas grandes representadas na maquete 6. 

 
Janelas grandes representadas na maquete 7. 

 
Parede em vidro representada na maquete inacabada 

da Constança, da EB2,3. 
Figura 70 - Representação da sala de aula com muita luminosidade, composta por grandes janelas. Fotografias da autoria 

da investigadora, julho de 2019. 

 

A luminosidade, como nos refere Nair (2016), é um fator importante. Sobre este assunto, presenciámos 

algumas atitudes que inibem a entrada de luz nas salas de aula por razões diversas: porque o sol bate 

diretamente nas janelas e as salas ficam muito quentes ou porque existe muita luz que dificulta a 

visualização do que está a ser projetado num determinado quadro. Situações desta natureza incitam ao 

fecho das persianas, condicionando a entrada de luz natural e, consequentemente, adota-se o uso mais 
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frequente da luz artificial. Esta foi uma crítica apontada pela Clara, da EB1, que numa conversa sobre o 

que consideravam mal na sala de aula respondeu: “As luzes estão sempre a falhar!”, retorquindo a 

investigadora que tinham janelas, ao qual contestou: “Mas não funcionam bem. Estão sempre fechadas!” 

(EB1_EC_Clara). Na EB2,3, as maquetes destacam-se pelo tamanho das janelas, como é visível na 

Figura 70. A Flor e a Alexandra, elementos do grupo que elaborou a maquete 6, justificam ao jornalista 

a decisão asseverando a importância da luz natural: 

Jornalista – Olhem, e porque têm umas janelas tão grandes? 

Flor – Porque as janelas assim ficam no futurismo…  

Alexandra – Chama-se luminosidade natural. 

Flor – Não se gasta tanta luz. Para quê gastar luz?! (EB23_SM_05062019). 

Já noutra sessão de trabalho a Alexandra tinha apreciado as escolas que exibiam grandes janelas 

comparando-as com a sua escola: 

Alexandra – O que eu gostei foi a arquitetura de algumas que tinham uns vidros inscríveis. Eu gostei 
do que a nossa escola não tem, mas as outras têm, que é uma arquitetura que por fora tem vidro. 
Incrível! 

Flor – A nossa também tem vidro e janelas. 

Alexandra – Não, mas assim… 

Investigadora – Muita luz? 

Alexandra – É, com muita luz, em vez de ter esta coisa preta! Tipo o Nova Arcada (EB23_SEM). 

Os desejos de equipamentos mais confortáveis nas sala de aula estão também presentes nas narrativas 

orais, como sugere a Laura: “As cadeiras deviam ser peludinhas” (EB1_EC_Laura) ou a Bárbara e a 

Josefa numa conversa na EB1: 

Bárbara – Depois em vez de cadeiras normais, colocar umas mais confortáveis. 

Investigadora – Querias umas cadeiras fofinhas? 

Bárbara – Sim, ou, então, em vez de cadeiras, sofás. 

Josefa – Sim, uma cadeira que faz massagens! 

Bárbara – Siiiiimmmm! (EB1_EC_07052019). 

Estes desejos são idênticos nas crianças do 2.º e 3.º ciclos, que projetam salas com tapetes onde “se 

calhar podes sentar-te nestes fofinhos. Estes podem não parecer daqueles, mas podem ser fofinhos. Até 

te podes sentar aqui ou deitar ou ler uma história, sei lá… e estar a ver o quadro interativo” 

(EB23_SM_05062019). 

Por fim, encontramos também elementos que nos remetem para aspetos sociais relacionados com o 

comportamento que é esperado das crianças numa sala de aula e iríamos aqui um pouco mais longe, 
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sobre as atitudes e comportamentos explicados com base nas necessidades humanas básicas de uma 

criança. Um dos elementos que se destacou nesta categorização foi o “banco do castigo”, mobiliário 

desenhado pelo grupo da Lúcia, da Lara, da Anita, da Isa e da Sandra, crianças entre os 10 e os 11 anos 

de idade, em frequência no 5.º ano de escolaridade (Figura 71). 

  

Figura 71 - Representação do “banco do castigo”, presente na maquete 7. Fotografias da autoria da investigadora, julho 
de 2019. 

 

Os castigos são estratégias utilizadas nos contextos educativos para reprimir o que se entende por “mau 

comportamento” e estas meninas interiorizaram esta ideia ao ponto de a defender, como dizem: “se há 

algum aluno que se porta mal, vai diretamente para o banco do castigo. Fica lá virado para a parede e 

com as cortinas fechadas, para não olhar lá para fora” (NotasdeCampo_05062019) ou num outro 

momento: “Aqui é o banco do castigo. As pessoas que se portam mal têm que vir para aqui e têm um 

recado na caderneta!” (EB23_SM_05062019). 

Um outro aspeto interessante, passa pela colocação de tapetes à entrada da sala de aula com saudações 

de boas-vindas, a que facilmente poderemos interligar às necessidades de estima de que falamos 

anteriormente (Figura 72). Este elemento está presente em quatro das maquetes. 

Para terminar, sobre os aspetos sociais, foi observada uma ideia mais atrevida na maquete do Rafael, 

do Fernando e do Marcelo, uma piscina de bolas (Figura 73). 
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Pormenor da maquete 2. 

 

 
Pormenor da maquete 4. 

 
Pormenor da maquete 5. 

 

 
Pormenor da maquete 7. 

Figura 72 - Mensagem de boas-vindas à entrada das salas de aula. Fotografias da autoria da investigadora, julho de 2019. 

 

Figura 73 - Piscina de bolas presente na maquete 5. Fotografia da autoria da investigadora, julho de 2019. 

Sem conseguirem dar uma explicação plausível sobre esta peça de mobiliário que incluiram no seu 

projeto de sala de aula, um elemento fundamental para o Rafael (ver conversa abaixo), esta apresenta-

se como a componente de descontração que estas crianças sentem falta neste espaço, ilação baseada 

também no conhecimento que a investigadora tem sobre estas crianças. 

Jornalista - Já percebi. O que vais pôr mais dentro da tua sala? 

Rafael - Uma piscina de bolas. 

Investigadora - Tu queres uma piscina de bolas, porquê? 
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Rafael - Não sei explicar (EB1_SM_05062019). 

Esta atividade de construção de mapas tridimensionais foi importante em vários sentidos, tendo sido 

possível perceber, descodificar e aprender algumas das ideias e opiniões recolhidas nas sessões iniciais. 

Permitiu-nos descobrir novas paisagens sobre a sala de aula, imaginadas pelas crianças, que 

construíram, em miniatura, representações físicas e simbólicas deste espaço tão valorizado nas nossas 

escolas. 

Note que iniciámos este tópico com a definição de escola como um edifício e terminamos com a ideia 

sugerida pelos dados obtidos das narrativas visuais e orais das crianças, de escola como um espaço de 

relações onde a aprendizagem acontece. 

O espaço escolar traduz um conceito educativo e induz uma prática educacional. O espaço, nessa 

conceção, torna-se significativo: é reconhecido como expressando uma conceção educacional. Isto foi 

claro na apresentação das crianças, a forma como apresentaram a escola mostrou qual a conceção 

educacional praticada naquela comunidade. 

3.2.3. Dimensão pedagógica 

Sentem que a pedagogia da sala de aula é da responsabilidade quase exclusiva do professor; não se 

sentem autónomos para decidir sobre o seu próprio percurso de aprendizagem; não gostam e não vêem 

como uma mais-valia a existência de trabalhos de casa; gostavam que existisse mais ludicidade no 

processo de ensino-aprendizagem; apreciam a participação em concursos; vêem com dificuldade de que 

forma o sistema de ensino possa ser mais personalizado. 

 

Emboras as narrativas das crianças não se tenham focado muito nos aspetos relacionados com a 

dimensão pedagógica, existem dados que nos sugerem alguns significados e algumas representações 

sobre o que eles próprios entendem sobre o ato de aprender e de ensinar. 

Quando questionados sobre a possibilidade de eles próprios terem a liberdade de decidir sobre o assunto 

a estudar, a maioria considera ser uma tarefa da responsabilidade, quase exclusiva, do professor. 

Expressões como “Isso não, é muito avançado!” (EB1_EC_07052019) ou “Como é que eles sabem o 

que é que vão estudar?!” (EB23_SEM_Flor) exprimem a incompreensão e a dificuldade na imaginação 

de uma organização escolar diferente daquele que conhecem. Na conversa coletiva com as crianças do 

1.º ciclo, a resposta em uníssono sugere uma habituação a esta organização, mostrando conformismo 
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à possibilidade de se tornarem mais ativas e responsáveis no ato de aprender, como se evidencia neste 

excerto do diálogo: 

Investigadora_ E vocês gostavam de escolher ou gostam que a Professora escolha por vós? 

[Resposta em conjunto] - Que a Professora. 

Bárbara - Porque às vezes há matérias que parece que não gostamos, mas quando damos, 
gostamos (EB1_EC_07052019). 

O mesmo acontece com as crianças do 2.º e 3.º ciclo, cuja ideia de aprendizagem personalizada lhes 

parece desequilibrada: 

Irina - Acabaria por ficar desequilibrado. Há alunos que têm dificuldades numa coisa e outros têm 
facilidade noutra coisa. Eu acho que como nós temos agora as aulas está certo porque o stor numa 
só matéria consegue tirar dúvidas... consegue dar a matéria e há os inteligentes que percebem logo 
e consegue depois tirar as dúvidas para os quais... impossibilitados, digamos assim. Agora que não 
tivesse a matéria tinha que ter um professor a seu lado, cada um... 

Érica - Repare que um professor só numa sala... 

Investigadora - Não conseguiam aprender sozinhos a matéria? 

Bianca - Não. 

Irina - Depende. 

Érica - Eu não. 

Irina - Eu não aprendo sozinha. Eu tenho família para me ajudar. 

Érica - Eu até tenho, mas eu não consigo. 

Investigadora - Precisam de alguém...? 

Irina - Eu preciso de apoio, sim (EB1_EC_07052019). 

Neste âmbito, a figura do professor é vista pelas crianças como muito importante para a sua 

aprendizagem. Em ambos os ciclos reconhecem, nas conversas com a investigadora, que “os 

professores são bons” (EB1_EC_07052019; EB23_CG), mas também identificam maus professores, 

principalmente, as crianças do 2.º e 3.º ciclos, que distinguem entre “professores exigentes” e 

“professores baldas”, “(…) talvez, dos professores que a gente tem, talvez a disciplina de inglês é que 

tem os piores professores. (…) Mesmo a matemática e tudo…” (EB23_T_Érica). No entanto, não 

imaginam uma escola sem professores, asseverando nas palavras da Ivone “Os professores sempre 

foram, sempre, sempre e sempre serão importantes” (EB1_EC_07052019). No entanto, especialmente 

as crianças do 2.º e 3.º ciclos, não deixaram de apresentar críticas a alguns professores que, na sua 

opinião, não desempenhavam as suas funções da forma mais adequada. Nas suas palavras, “Uma coisa 

que se passou fora da escola, ela foi à aula falar disso! Não tem interesse nenhum para os outros alunos. 

Se quiser encontra-se no intervalo com as pessoas e fala com essas pessoas” (EB23_CG_ Érica) ou 

como esclarece Ivone, “os professores começarem a falar da vida deles” (EB23_CG_Irina). Ainda na 
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crítica da Ivone sobre o papel dos professores na aprendizagem dos alunos, ela refere como sugestão 

de mudança: 

Talvez tentar adaptar mais os professores aos alunos. Porque existem bastantes turmas que 
poderiam evoluir e que os alunos poderiam evoluir se não fossem outros alunos ou outros 
professores. Talvez tentar adaptar o número de alunos em relação ao seu QI e em relação ao 
professor porque existem... eu sei que nesta escola existem professores mais exigentes e aqueles 
que são um bocadinho mais para a borga. E, talvez, se adaptassem os professores mais exigentes, 
por exemplo, para os alunos mais inteligentes, talvez pudessem esses alunos alcançar mais níveis 
do que, por exemplo, outros que têm mais dificuldades e não conseguem. Acho que até seria uma 
boa ideia. Mas depois também temos aquela parte em que os alunos muito maus acabariam por 
demorar muito mais tempo e os mais espertos acabariam por ser mais rápidos. Agora falta 
compensar para que pudessem evoluir todos mais ou menos ao mesmo tempo (EB23_CG_Irina). 

Na perspetiva desta criança, deveria ser pensada uma outra forma de organização do trabalho letivo e 

das práticas dos professores de maneira a que todos possam aprender e desenvolver competências de 

acordo com as suas características individuais e as suas dificuldades. Uma perspetiva diferente que 

apenas foi referenciada por uma aluna em específico, embora existissem expressões faciais de 

concordância entre o grupo auscultado. 

Um outro aspeto apontado pelas crianças, principalmente no 1.º ciclo, está relacionado com os trabalhos 

de casa, que surge em número elevado nas narrativas com sugestões de mudança com a expressão 

“Não ter T.P.C.” (EB1_DC). No momento da entrevista coletiva, a Bárbara esclarece: “Passamos aqui 8 

horas e ainda temos que ter TPC’s!” (EB1_EC_Bárbara) e a Clara acrescenta: “Nas férias não haver 

trabalhos de casa. Assim o que é que adiante ser férias?!” (EB1_EC_Clara). 

À parte a questão dos trabalhos de casa, as narrativas das crianças sugerem a existência de curiosidade 

e gosto por aprender que, no 1.º ciclo, têm preferências entre o Português, a Matemática ou o Estudo 

do Meio, querendo aprender “mais matérias” (EB1_DE_Alice), como refere a Alice e no 2.º e 3.º ciclos 

vêem a escola como o lugar para “aprender matemática, português, ciências, inglês…” (EB23_DE_Íris), 

mas não só. Como refere a Érica, “(…) tal como a Irina disse, acaba por ser um sítio onde se acaba por 

aprender não só aquilo que os stores dizem das matérias, também muitos deles não conseguem 

assimilar tudo, mas sim onde começa os valores da vida” (EB23_CG_Érica). 

3.2.4. Dimensão tecnológica 

Gostavam que a tecnologia estivesse mais presente no processo de aprendizagem; encontram estratégias 

para contornar as regras e imposições no que se refere à utilização de telemóveis; não vêem justificação 

válida nas regras de proibição do uso de telemóveis. 
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No que se refere à utilização de tecnologia em contexto educativo, as crianças demonstram um grande 

desejo de que estas façam parte dos seus processos de aprendizagem. Nos documentos escritos pelas 

crianças, principalmente os recolhidos no 1.º ciclo, encontramos as expressões: “Tablets em vez de 

livros” (EB1_DE_Bárbara), “Mudaria as coisas normais e punha-as elétricas” (EB1_DE_Juliana), 

“Telefones” (EB1_DE_Josefa), “Computadores em vez de livros” (EB1_DE_Rafael) e na caixa de 

sugestões colocada para a comunidade educativa constam 23 registos (32%) com as palavras 

“telemóveis”, “computadores, “tablets” ou expressões como: “telemóveis rápidoooo”, “telemóveis, 

tabletes, computadores, permissão” (EB1_CG). Também as crianças do 2.º e 3.º ciclos, expressam o 

mesmo desejo, mas, por sua vez, com as palavras “internet e computadores na sala” 

(EB23_DE_Alexandra), “Internet” (EB23_DE_Flor; EB23_DE_Margarida), “A internet e computadores 

(nas salas e biblioteca)” (EB23_DE_Ivone). 

Encontramos ainda este desejo expresso fisicamente em duas maquetes (Figura 74 e Figura 75) e nos 

diálogos das crianças sobre as mesmas, por exemplo, aquando da reportagem: 

Jornalista – Olhem, e livros, vai ter? 

Ivone – Não, vai ser digital. 

Flor – Não, IPad. 

Alexandra- Que é o futuro. 

Flor – Mas cuidado, são IPad’s que não magoam os olhinhos (EB23_R). 

 

Investigadora – E nessa sala de aula tem pessoas e telemóveis? 

Lara – Não… Ah?! 

Investigadora – Telemóveis? 

Lúcia – Os telemóveis, se tu não tiveres um tablet com o livro, tens o telemóvel. 

Investigadora – Os telemóveis devem ou não estar nas salas? 

Lara – Devem. Na sala do futuro devem. 

Lúcia – Depende. Se tu tiveres o tablet para fazer de livro, como a escola virtual, os telemóveis 
substituem (EB23_C). 

 



212 

 

Figura 74 – Tecnologias presentes na maquete 6 (EB23). Fotografias da autoria da investigadora, julho de 2019. 

 

 

Figura 75 – A referência da Google presente na maquete 2 (EB1). Fotografias da autoria da investigadora, julho de 2019. 

Este desejo pelo uso das tecnologias na escola passa pela permissão dos adultos, restrição não 

compreendida pela maior parte das crianças que participaram neste estudo. No entanto, há uma outra 

perspetiva que é do conhecimento geral. No 1.º ciclo, tendo em conta a idade, não é comum as crianças 

terem o seu próprio equipamento e poderem levá-lo para a escola, a não ser que seja solicitado pelo 

professor. Este cenário muda no 2.º e 3.º ciclos em que a maioria das crianças possui equipamento 

próprio e levam consigo para a escola apesar da existência de políticas restritivas, como referem as 

crianças em conversas. A título de exemplo, podemos observar a conversa entre a Lúcia, a Isa e a Anita: 

Lúcia – Eu acho que deveria ser assim: retiram-se os telemóveis e põe-se na caixa até ao final da 
aula. 

Isa - Que caixa? 

Lúcia - Uma caixinha. 

Isa - Ai, eu pensei que ias fazer uma caixa assim gigante! 

Lúcia - Não, é bem pequena. também só temos três telemóveis. 

Investigadora - Qual é a política aqui da escola relativamente aos telemóveis? 

Lúcia - Não podem. 



213 

Isa - Não usar os telemóveis dentro da sala de aula, nem nos corredores. Nem no recreio. Só na 
sala do aluno. Só que nós usamos em todo o lado! 

Anita - Mesmo na sala (EB23_C). 

No tour realizado com o David e o Rui contam que possuem um telemóvel que trazem para a escola, 

para jogar com os amigos. No entanto, referem que gostariam de o poder utilizar para aprender, 

expressando-se de forma curiosa: 

Investigadora - Vocês trazem o vosso telemóvel para a escola? 

David - Sim. 

Investigadora - E podem usá-lo nas aulas? 

David - Não. Nas salas temos que os desligar. 

 Investigadora - Há professores que fazem atividades com os telemóveis? 

David - Não. 

Investigadora - E vocês gostavam que fizessem? 

David - Nós gostamos. Sim. Mas, claro, mesmo atividades, não era fingir que estivéssemos a fazer 
atividades! (EB23_T_Dinis+Rui). 

Neste campo, as sugestões de melhoria passam pela possibilidade de utilização das tecnologias em 

contextos de aprendizagem, fazendo face às restrições impostas pelos adultos. As crianças do 2.º e 3.º 

ciclos acrescentam ainda sugestões que envolvem crítica sobre os equipamentos tecnológicos existentes 

na escola, que os descrevem como: “os computadores poderiam ser bem mais modernos, pois os 

computadores poderiam estar em bem melhor estado” (EB23_CG_11 anos), “Os nossos são muito 

lentos… é mais a internet, a internet é uma porcaria!” (EB23_SEM), “(…) os computadores andam a 

carvão! É importante porque a multimédia precisa de obras” (EB23_T_Érica), “É muito complicado e 

não dá para vir a turma toda para a biblioteca. Eu trago o meu computador” (EB23_T_Constança), 

Más: as aulas, às vezes os computadores não abrem os programas desejados. O que deveria 
melhorar: a qualidade da imagem do progetor não é boa, pois o cabo não fica colocado 
corretamente, então a senhora professora tem sempre que ir mexer. O sistema operativo podia ser 
Windows 10 e o computador podia ser melhorado (EB23_CG_12 anos). 

Também estas opiniões foram expressas nos cartazes elaborados pelas crianças (Figura 76). 
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Figura 76 – Recortes de dois cartazes elaborados pelas crianças. Fotografias da autoria da investigadora, abril de 2019. 

É claro, na opinião destas crianças, que a escola do 2.º e 3.º ciclos precisa de uma reestruturação a 

vários níveis. 

Torna-se aqui relevante perceber como as crianças concebem a escola e o seu espaço físico que a eles 

é dedicado. A reflexão e interpretação que ao longo deste texto apresentamos, com base nas narrativas 

das crianças, sugere-nos a importância da compreensão do mundo das crianças que está em construção 

e que Piaget (1977) e outros autores (Bandura, 1990; Bernstein, 1975, 1990; Bruner, 1998; Maslow, 

1987, 1991) nos explicaram com fortes evidências. Destacamos a importância do ouvir e escutar 

associado à compreensão de determinados porquês, de determinadas necessidades para que, em 

conjunto, possamos reinventar uma nova escola no equilíbrio entre o confronto de ideias entre crianças 

e adultos que não têm conversado e colaborado no mesmo nível de compreensão do mundo. 

 

3.3. ESCOLAS: UM OLHAR A PARTIR DO ADULTO 

Os resultados que aqui expomos visam refletir sobre as opiniões dos adultos, sobre as quais iremos 

fundamentar com evidências dos dados. Conscientes de que a investigação é um processo contínuo e 

que a interpretação de dados qualitativos tem um cariz de subjetividade consideramos fundamental 

apresentar as narrativas dos adultos de forma mais completa, de modo a evitar interpretações fora do 

contexto. Também o estudo das narrativas dos adultos foi suportado pelo sistema de categorias de 

análise apresentado acima (Tabela 5), no entanto, face às características deste público, emergiram 

outras categorias e outros indicadores que foram adicionados. 

Na apresentação da reflexão e análise destas narrativas, seguimos a estruturação de base composta 

pelas quatro dimensões, deixando o primeiro ponto para a caracterização do grupo de adultos 

entrevistados. 
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3.3.1. Caracterização dos adultos entrevistados 

O grupo de adultos que compõem a nossa amostra é diverso e, como referido no Capítulo II, foi 

conseguido aleatoriamente, decisão informada consequente da disponibilidade e vontade de participação 

neste estudo. Não poderemos afirmar que as narrativas destes adultos são completamente 

representativas das unidades específicas onde estão retratados, mas representam a globalidade dos 

interessados nas questões relacionadas com a Educação e, consequentemente, com os percursos 

académicos das nossas crianças e jovens. Na categoria dos adultos colaboramos com pais, alguns deles 

também professores; professores, a maior parte deles pais; e peritos, também eles pais e alguns 

professores. Dos trinta e sete (37) adultos entrevistados, 59,5% são do sexo feminino e 40,5% do sexo 

masculino (Tabela 19), correspondendo a maioria à nacionalidade portuguesa (83,8%). Os restantes 

participantes distribuem-se pelas nacionalidades: brasileira (8,1%), cubana (2,7%), italiana (2,7%) e 

inglesa (2,7%). 

Tabela 19 – Género dos adultos participantes. 

 FEMININO MASCULINO TOTAL 
 (n) (%) (n) (%) (n) (%) 
PAIS 8 21,6% 4 10,8% 12 32,4% 
       
PROFESSORES 13 35,2% 2 5,4% 15 40,5% 
       
PERITOS 1 2,7% 9 24,3% 10 27,1% 
       
TOTAL 22 59,5% 15 40,5% 37 100% 

 

Podemos ainda caracterizar estes participantes relativamente à área profissional. No grupo dos pais 

observamos que a maioria exerce funções em organizações ligadas à Educação e ao Ensino. Os restantes 

adultos participantes distribuem-se pelas áreas da Engenharia Mecânica, Telecomunicações, 

Contabilidade e Finanças, Medicina e Recursos Humanos. No grupo dos professores, 40% são docentes 

do 1.º ciclo (grupo 110) e 60% pertencem ao 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. No que se refere a estes 

últimos, distribuem-se entre os grupos disciplinares: 210 – Português e Francês; 220 – Português e 

Inglês; 330 – Inglês; 400 – História; 420 – Geografia; 510 – Física e Química; 520 – Biologia e Geologia; 

500 – Matemática; e 620 - Educação Física. Por questões éticas e de confidencialidade, estes adultos 

não são identificados nesta tese, sendo mantido o seu total anonimato. Para proteger a identidade dos 

pais (e, consequentemente, a identidade das crianças) e dos professores foram ocultadas informações 
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pessoais. A identidade dos entrevistados foi substituída por um pseudónimo e, nesta tese, não serão 

incluídos os textos provenientes das entrevistas, ficando ao resguardo da investigadora. 

Relativamente ao grupo de peritos, dez (10) no seu total que responderam positivamente ao convite, 

caracterizam-se como indivíduos com larga experiência profissional no campo da Educação, autores de 

livros, intervenientes em cargos de direção em instituições educativas ou liderança em estudos nacionais 

e internacionais e que são reconhecidos nacional e internacionalmente pelo seu trabalho. Intercedem 

em várias áreas do saber: Educação, Sociologia, Tecnologia Educativa e Política Educativa. Também 

neste grupo, a identidade dos peritos foi substituída devido a exigências presentes nas normas e 

regulamentos do Instituto de Educação da Universidade do Minho, embora tenha sido obtido o 

consentimento informado para identificação, via correio eletrónico. Este grupo de participantes e as 

narrativas por eles produzidas serão identificadas através da denominação “Perito” acrescida da 

numeração de 1 a 10. 

3.3.2. Conceções e perceções 

Para a análise dos dados referentes aos 37 adultos entrevistados, seguimos a estruturação que guiou a 

análise dos dados recolhidos com a participação das crianças. Esta foi uma decisão estratégica para que 

consigamos estabelecer pontos de convergência e divergência entre as opiniões, as ideias e as 

experiências recolhidas. 

Tirando partido das potencialidades oferecidas pelo software de análise qualitativa utilizado, procedemos 

à aplicação da ferramenta “Word Frequency Query Results”, para uma primeira exploração dos dados. 

Estabelecemos como critérios: as 100 palavras mais frequentes, com o comprimento mínimo de 4 letras 

e agrupando as palavras derivadas. O primeiro resultado, sem qualquer limitação de palavras (o que o 

software chama palavras impedidas), foi curioso, apresentando a preposição “para” (2768 ocorrências) 

como a mais frequente. A ferramenta “Árvore de Palavras” permitiu-nos perceber que esta preposição 

foi usada nos discursos, maioritariamente, para apresentar finalidades, propósitos ou intenções, embora 

tenham existido algumas nuances. Os professores utilizaram a preposição para expressar lugares de 

destino, finalidades e ainda apresentar restrições ou pontos de vista. Os pais utilizaram esta palavra, em 

especial, para expressar destinatários ou lugares de destino, seguido para expressar opiniões pessoais e 

algumas finalidades. Por sua vez, os peritos utilizaram-na expressamente para expor finalidades ou 

propósitos. 
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Posteriormente, procedemos a uma análise mais cuidada e identificamos um conjunto de palavras como 

irrelevantes para a leitura dos dados, as quais foram adicionadas à lista das palavras impedidas como 

as preposições, os pronomes, os advérbios ou as conjunções. Reconhecendo algumas limitações que 

possam existir na organização dos dados, fruto também da riqueza do vocabulário da língua portuguesa, 

e do próprio software no que se refere ao agrupamento das palavras e, consequente, apresentação, 

decidimos apresentar as 100 palavras resultantes, em apêndice, explanando sobre as mesmas de um 

modo global (Apêndice 13). Também por estes motivos não apresentamos a nuvem de palavras 

resultante, pois a sua representação enviesa a leitura, dificuldade que não foi sentida nos resultados 

obtidos nas narrativas das crianças. A opção de agrupamento com generalizações era uma possibilidade, 

mas consideramos os resultados daqui obtidos demasiado vastos e sem sentido, pelo que decidimos 

manter-nos com a opção mais simples, fazendo posteriormente ajustes manuais de apoio à 

interpretação. 

Analisando o resultado obtido com a ferramenta “Frequência das palavras” (Apêndice 13) verificamos o 

predomínio de conceitos específicos no âmbito da Educação e determinados verbos relacionados com a 

temática do estudo, sobre os quais debruçaremos algumas reflexões. 

Começando pelo grupo de conceitos que emergem das narrativas dos adultos verificamos, numa leitura 

linear, que as cinco palavras que se destacam pela maior frequência são: “escola” (1684), “professores” 

(1420), “eles” (1302), “alunos” (516) e “escolas” (500). Derivado da riqueza da nossa língua, neste 

destaque facilmente apuramos que algumas palavras poderão ser agrupadas, modificando a leitura que 

possamos fazer. Partindo da tabela que apresenta as 100 palavras mais frequentes (Apêndice 13) 

sentimos a necessidade de fazer um exercício de agrupamento e destaque das palavras que representam 

os conceitos relacionados com o campo da Educação para depois partirmos para uma leitura e análise 

mais aprofundadas. Na Tabela 20, agrupamos o número de ocorrências de palavras sinónimas, como é 

o caso de “criança” e “aluno”, “miúdo” ou “miúda”, “menino” ou “menina”, “filho” ou “filha”, “eles” 

ou “elas”; “tempo” e “horas”; “professor” e “colega”; “pessoas” e “gente”; “tecnologia” e 

“computador”, bem como palavras que surgem no singular e no plural, como é o caso de “escola” e 

“escolas”; “aula” e “aulas”. Na apresentação da Tabela 20, ignoramos as variações que poderão ser 

observadas, se necessário, no Apêndice 13. A maior variância de termos é reconhecida no conceito de 

criança que recolhe 3269 ocorrências, com um percentual ponderado de 1,84% do texto total. 

Eventualmente, poderá existir um pequeno desvio neste valor uma vez que incluímos na soma todas as 

ocorrências das palavras “eles” e “elas” e que nem sempre são referência a crianças. No entanto, com 

o apoio da ferramenta “Árvore de palavras”, do NVivo 12 Pro, pudemos aferir que a sua grande maioria 
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se referia a estes indivíduos pelo que entendemos incluir a totalidade considerando o desvio insignificante 

para a análise em questão. 

Tabela 20 – Agrupamento de palavras sinónimas e número de ocorrências. 

criança (3269) tecnologia (466) pais (249) atividades (147) grupo (134) 

escola (2184) sala (415) turma (208) formação (141) mudança (133) 

professor (1540) anos (356) espaço (192) currículo (138) experiência (126) 

aula (574) projeto (278) necessidades (169) ensino (137) opinião (125) 

pessoas (573) problema (259) vida (156) responsável (136) dificuldade (124) 

tempo (511) educação (252) práticas (150) futuro (136) livros (118) 

 

Partindo deste grupo de palavras percebemos a importância que os elementos – criança, professor e 

pessoas – detêm no contexto educativo – escola –, nas narrativas dos adultos, ganhando força a ideia 

de que escolas são pessoas. Mesmo a palavra “pais”, apesar de ter menos expressividade quantitativa 

(249 ocorrências), é também um elemento a ter em conta nesta discussão porque admitem um papel 

fundamental na relação escola-família-escola. 

Posteriormente, com maior representatividade encontramos o conceito de “aula” que podemos interligar 

com a palavra “sala”, pois vêm agregados em 132 das ocorrências totais. As narrativas dos adultos 

vincam a importância que é atribuída ao espaço para aprender e à ação que aí acontece – a aula – 

encontrando-se estes elementos no foco das atenções quando o tema em discussão é a Educação e a 

escola. 

Por sua vez, o tempo, elemento de extrema importância quando falamos do ato de aprender, é um 

componente que emerge das narrativas dos adultos, sendo valorizado por todos os intervenientes: pais 

(162 ocorrências), professores (209) e peritos (140). Vivendo numa sociedade digital, o conceito de 

tecnologia é também um tema central das discussões no campo educativo. 

Face ao apresentado, podemos considerar estes oito conceitos, destacados nas narrativas dos adultos 

participantes deste estudo, como os elementos principais presentes nos focos de atenção das discussões 

no campo educativo. Não queremos de todo sugerir que estes representam as principais preocupações 

no campo da Educação, mas sim chamar a atenção para que a primeira abordagem reflexiva sobre este 

assunto tende a recair sobre estes conceitos. 

Queremos ainda chamar a atenção para um conceito que consideramos relevante no nosso modelo 

conceptual de análise – necessidades – e que nas narrativas dos adultos emergiu embora com fraca 
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significância em termos quantitativos. Analisando um pouco mais em pormenor, verificamos que é 

proveniente de inputs da investigadora e não tanto, como gostaríamos, proveniente do discurso natural 

dos adultos. Este facto levou-nos a questionar o porquê desta ténue relevância: estarão os adultos atentos 

às necessidades das crianças? Que tipos de necessidades são valorizadas pelos adultos? 

Explorando este conceito nas narrativas presentes nas entrevistas realizadas, verificámos que a palavra 

“necessidade(s)” surge, maioritariamente, associada à ideia do que é preciso reduzido ao essencial, de 

ações e decisões práticas do dia-a-dia, ficando aquém no sentido de dar resposta às necessidades 

cognitivas, sociais e emocionais da criança enquanto ser em construção. 

Deste modo, destacámos no discurso dos adultos consultados o conceito de necessidade(s) sob duas 

perspetivas: a perspetiva das necessidades coletivas da sociedade e a perspetiva das necessidades 

particulares das crianças e, em ambas, atribuem um papel fundamental à escola que é a instituição de 

referência com responsabilidade na preparação do futuro das gerações. 

No texto seguinte, sistematizando as narrativas sobre este assunto, apresentamos as ideias agrupadas 

nos três grupos de adultos (professores, pais e peritos), interligando-os sempre que se considerar 

adequado à perceção de ideias mais específicas. 

Encontrámos no discurso dos professores a presença destas duas perspetivas, embora de modo pouco 

significativo. Três professoras partilham a ideia de que a escola se encontra em processo de mudança, 

forçada pelo progresso da tecnologia, sentindo que é necessária uma atualização do modelo educativo 

para que possamos responder positivamente às necessidades coletivas da sociedade digital. 

A professora Elisa que refere: “Eu penso que a escola atual está a viver tempos de mudança. Até por 

força dessa necessidade de se adaptar às exigências sociais” (Professor_EB23_Elisa_15102019_p. 1, 

l.14-15). 

A professora Anabela que reconhece a pressão da sociedade para a mudança da escola, considerando 

que a mudança está ainda a dar os seus primeiros passos. “Agora a escola tem-se comportado de uma 

outra maneira, mais evolutiva porque também é exigido, não é? Sente necessidade. E acho que está a 

começar ainda” (Professor_EB1_Anabela_p. 2, l. 83-84). 

A professora Aida que, no seu discurso, interliga as necessidades das crianças às atualizações 

curriculares, de cariz político, que têm sido efetuadas nos últimos anos, dizendo o seguinte: 

em termos educativos acho que muito se tem feito em termos do currículo e de mudanças do 
currículo e acho que essa mudança tem sido sempre na procura de recurso às metodologias e às 
necessidades das crianças atuais. Sinto que mesmo, por exemplo, o reajuste de algumas disciplinas, 
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a criação das ofertas complementares. Por exemplo, nós agora vamos ter as ciências. Penso que 
isso já vai um bocadinho ao encontro do que está atual e daquilo que os meninos procuram hoje 
em dia (Professor_EB1_Aida_02102019_p. 1, l.48-53). 

Por sua vez, as narrativas dos pais tendem a valorizar a perspetiva das necessidades particulares das 

crianças, embora estas, por vezes, colidam com as necessidades dos adultos tornando-se difícil encontrar 

o equilíbrio. 

Na voz da mãe Fátima vemos destacada a “necessidade de os miúdos estarem ocupados” 

(Pais_EB1_Fátima_p. 3, l. 146) com tempo de qualidade segundo os seus padrões, valorizando as 

relações que estabelecem na escola com os seus pares, referindo: “eu acho importante que ela esteja 

em locais onde esteja a socializar e a aprender alguma coisa” (Pais_EB1_Fátima_p.3, l. 150-151). Neste 

contexto, defende o seu argumento com o facto de as famílias atuais estarem assoberbadas de tarefas 

domésticas e profissionais, 

mas a verdade social que nós temos é que as pessoas, mesmo quem pode vir buscá-los às 4:00, 
depois em casa, as pessoas vão passar a ferro e vão fazer o jantar e vão dar banhos. Vão arrumar 
o que não arrumaram no dia anterior e não vão brincar com eles. Eles ficam sentados de frente à 
televisão, nalguns casos até jogos ou telemóveis e pouco mais do que isto eles fazem 
(Pais_EB1_Fátima_p. 3, l. 146-150). 

A mãe da Constança ligou o conceito de necessidade à questão da estética do espaço, uma vez que a 

escola em questão se encontra em estado de degradação, valorizando a ideia de que um espaço cuidado 

e esteticamente agradável influencia as nossas atitudes. 

A necessidade de boas condições. Ter um espaço bonito, por exemplo, é importante. Nós sentimo-
nos bem, é como na nossa casa. Na nossa casa temos uma obra, temos aquilo velho e até 
mudamos. Não nos sentimos de outra forma em casa? Uma pequena coisa. Acho que aqui está 
tudo velho. A Carolina queixa-se dos livros, também. Está tudo velho. Ela trouxe um livro ali da 
biblioteca, da Anne Frank. Ela queixou-se ‘Oh Mãe, está tudo velho. Não dá vontade de pegar!’ 
(Pais_EB23_Constança_p. 6, l. 302-306). 

O pai da Lúcia também refere a necessidade de reestruturar os espaços da escola adequando-os às 

características das crianças atuais: 

Se eu passasse agora pela minha escola primária é exatamente o mesmo edifício que era, com a 
mesma disposição de salas, a mesma sala vazia sem nada nas paredes. Só com um quadro e as 
cadeiras, como era há 40 anos atrás. Portanto, acho que não estamos a adaptar o espaço às 
crianças. Não é por necessidades, não é que eles tenham uma necessidade, têm é uma outra forma 
de ver as coisas. Aliás, basta ver as maquetes (Pais_EB23_Lúcia_p. 3, l. 111-115). 

Embora relevante, este argumento carece de um maior esclarecimento pois, no fundo, entra em 

contradição porque aqui subjazem pensamentos ocultos de nível económico e de acomodação que não 

nos permitem visualizar benefícios paralelos e a longo prazo. Não se centra nas necessidades individuais 

das crianças, mas sim na força da mudança dos tempos. 
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A mãe da Ivone, que também é professora, respondeu afirmativamente à questão colocada: “Os alunos 

deviam ter mais voz, falar mais das suas necessidades e devem ser ouvidos. Os alunos devem ser 

ouvidos, em relação a isso não tenho dúvidas” (Pais_EB23_Ivone_p. 5, l. 244-246). Nas suas palavras 

vemos reconhecida a necessidade de as crianças serem ouvidas, no entanto não descreve, nem 

desenvolve ações e atitudes para esta concretização que é de difícil operacionalização autêntica, na 

nossa perspetiva, porque questões culturais. Também o pai da Lúcia chama a atenção para esta 

necessidade, referindo: “É darmos liberdade para nos dizerem quais são as suas necessidades, para 

nós conseguirmos ajudá-los” (Pais_EB23_Lúcia_p. 5, l. 220-221). 

Analisado o conceito de necessidade(s) na voz dos peritos verificámos a existência de ideias mais 

consistentes, emergindo argumentos que defendem as duas perspetivas. Por um lado, relatando a 

necessidade de mudança da escola de modo a responder eficazmente aos desafios lançados pela 

sociedade digital, preparando as crianças para a incerteza do futuro. Por outro lado, sendo a escola um 

local especialmente dedicado às crianças e ao seu crescimento saudável, a nível cognitivo, emocional e 

social, deve atender adequadamente às suas necessidades individuais. 

Nas palavras do Perito 04, “a escola, de um modo geral, tende a ser muito tradicional e tende a formar 

para o passado e para o presente e nunca para o futuro. (…) A escola não educa para a inovação. 

Portanto, não educa para as necessidades de uma sociedade futura. A escola mais evoluída está a educar 

para o presente” (Perito_04_03102019_p.1, l. 10-15). 

Em concordância discursiva encontrámos a afirmação do Perito 05 que refere: “Estou totalmente de 

acordo de que a escola, hoje em dia, pelo menos a escola que eu conheço, italiana, espanhola, argentina, 

não corresponde nem às necessidades dos meninos e das meninas, nem às necessidades sociais da 

nossa sociedade, nem ao que as Leis prometem” (Perito_05_05092019_p. 1, l. 19-21), particularizando 

também as necessidades individuais das crianças. Sobre este assunto, o Perito 05 tece uma forte crítica, 

identificando uma atividade ilegal no que respeita ao cumprimento dos princípios ratificados na 

Convenção dos Direitos das Crianças. 

E o que diz a Convenção é muito especial, diz que o primeiro objetivo da educação deve ser 
conseguir a realização das capacidades psíquicas e físicas dos meninos e das meninas até ao seu 
máximo potencial, no qual deveria ser o objetivo da educação. Não é que os alunos renunciem a 
ser para o qual nasceram, uns poderiam nascer para serem músicos, para serem investigadores ou 
para serem artesãos ou para ser literários ou matemáticos. A escola quase sempre diz, propõe que 
renunciem a ser para o qual nasceram, para serem bons alunos. Donde ser bons alunos significa 
muitas poucas coisas (Perito_05_05092019_p.1, l. 31-38). 

Esta ideia também está presente no discurso do Perito 06, embora de forma não explícita, quando afirma: 

“Na aula eles dizem que o centro deve ser o aluno, mas eles dão aula” (Perito_06_08082019_p. 2, l. 
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66-67). O Perito 02 também descreve “uma escola que tem que ser para todos. (…). Quer dizer que tem 

que ser mais adaptada às necessidades de cada um” (Perito_02_09102019_p. 4, l. 180-182). 

O amadurecimento presente nos pensamentos e argumentos dos peritos participantes conduz-nos à 

ideia de quão contraditórios podem ser os nossos discursos e as nossas ações, podendo chegar a atos 

de hipocrisia, seja ela inconsciente ou consciente. Como equilibrar a balança das necessidades? 

O Perito 07 acrescenta a esta perspetiva a variável temporal, ressaltando o facto de que a sociedade está 

em constante mudança e, como tal, nela emergem novas necessidades que exigem e provocam novos 

comportamentos, novos pensamentos e novas ações. Nas suas palavras: 

Nós temos necessidades, sempre foram, sempre foram verdade, mas que hoje se tornam ainda 
mais verdade. (…). Então, aquilo que nós vemos é que: tanto pela via para aquilo que estamos a 
preparar os alunos, tanto pela via de termos aberto a escola a todos, temos uma escola, hoje, que 
precisa de trabalhar áreas de competência que não eram tão valorizadas no passado e essa é que 
me parece que é a diferença (Perito_07_08102019_p. 1, l. 18-23). 

Por sua vez, o Perito 09 explica o problema que impede a escola de responder às necessidades 

individuais dos alunos como inerente à organização do próprio Sistema Educativo, fruto da herança 

histórica. Como relata, 

a escola tem uma organização do espaço dividida em salas de aulas, em salas por turmas, em 
disciplinas com horários diferentes, professores diferentes, com aulas de 50 minutos, 1 hora ou 1 
hora e meia, em que todo esse dispositivo, que é uma tecnologia social, está preparado para 
transmitir informação. Não está preparado para atender às necessidades individuais de cada aluno, 
nem desenvolver trabalho de pesquisa, nem nada disso. Portanto, o problema é que eu posso fazer 
formação em didática aos professores, pregar os novos métodos, etc., etc. Se não alterar a 
organização base da escola não consigo alterar no essencial aquilo que é a forma escolar atual, que 
é aquela que nós herdamos dos jesuítas (Perito_09_28102019_p. 1, l. 24-32). 

É no seguimento deste argumento que sentimos necessidade de incluir aqui o testemunho dos dois 

professores que no seu discurso mostraram preocupações com as necessidades individuais das 

crianças, aproximando a sua prática ao conceito de necessidades individuais das crianças que 

defendemos no modelo conceptual (cf. Capítulo I – 1.3.). 

Este ponto de vista é testemunhado pela professora Maria que, na sua atividade profissional, se vê 

limitada e constrangida na intenção de planear, desenvolver e promover processos de aprendizagem 

individuais. Nas suas palavras, 

(…) eu penso que ainda não há no nosso padrão da escola, apesar das novas ideias, ainda estamos 
demasiado presos (…). [A]gora, no fundo, permitem-nos flexibilizar, mas dizem-nos: ‘Mas no final 
do ano tens que dar isto.’ Prendem-nos! E, portanto, não nos dão uma autonomia porque… eu sei 
que tem que haver qualquer coisa em comum. Agora, o facto de as escolas não se organizarem por 
projetos, em que cada projeto vá buscar, consoante as necessidades do aluno, aquilo que pode 
aprender em cada disciplina. E em vez de ser uma disciplina… Ai, agora vamos para História… Não. 
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Haver ali uma articulação maior em que na mesma sala possam estar até vários professores a falar 
de coisas que articulam com várias disciplinas (Professor_EB23_Maria_18102019_p. 5, l. 217-
224). 

Encontrámos também o professor Jacinto em concordância com esta perspetiva, que nos descreve 

entusiasticamente uma nova ideia de organização educativa para colmatar as dificuldades de 

aprendizagem de cada criança, mas que não tem abertura em todas as comunidades educativas onde 

trabalha ou trabalhou. Refere: 

E ali ia-se mais ao encontro da necessidade do aluno, acho eu, que é o sair da sala, o estar a fazer 
uma atividade que… no fundo, dar-lhe aquela competência ou vai colmatar aquela falha que tivesse. 
E o que eu queria era uma escola que pudesse funcionar assim, que nós tivéssemos as aulas que 
podiam ser flexíveis. Já temos alguma flexibilidade (Professor_EB23_Jacinto_p. 4, l. 213-216). 

No discurso do Perito 04, fala-nos ainda de necessidades coletivas, embora especificando no conjunto 

de crianças que compõem um grupo ou turma e identificando obstáculos à operacionalização das 

respostas e ações dirigidas às necessidades das crianças, obstáculos estes provocados pelos próprios 

pais das crianças. 

Há pais de crianças que ficam extremamente contentes quando vêem os professores a fazer 
alterações ao programa e adaptá-lo às necessidades do grupo e não trabalhar no modelo formatado, 
mas há outros que não entendem este procedimento. Isso vê-se claramente nas reuniões com os 
pais. Têm imensa dificuldade em aceitar a mudança, têm imensa dificuldade em aceitar que o filho 
esteja a aprender coisas que eles nem sabem que existem (Perito_04_03102019_p. 2, l. 65-70). 

Este é um argumento que devemos levar em consideração, pois também está presente no discurso dos 

professores como causa de alguns constrangimentos e obstáculos à mudança. Sem dúvida que todos 

os pais desejam o melhor para os seus filhos, no entanto, este sentimento altruísta e, por vezes, 

egocêntrico impede que vejamos ou compreendamos o alcance de determinadas ações ou mudanças, 

pelo que será necessário refletir sobre as vantagens e desvantagens de uma participação mais ativa e 

presente, por parte dos pais, na comunidade educativa. 

Sobre este assunto, importa ainda discorrer sobre a função da escola no que se refere à responsabilidade 

de preparar para o futuro. O Perito 07 identifica a necessidade de encontrar “o justo equilíbrio entre 

metodologias ativas, metodologias mais passivas, etc.” (Perito_07_08102019_p. 2, l. 39-40). O Perito 

06 coloca ênfase na atitude dos professores e no conceito de ética, afirmando: “o professor que queria 

ser ético, muda tudo” (Perito_06_08082019_p. 2, l. 89); ideia partilhada pelo Perito 05 que refere: “Eu 

creio que há só uma ideia, uma proposta. Que sejam os professores a mudar a escola” 

(Perito_05_05092019_p. 3, l. 137-138); e pelo Perito 01 que coloca ênfase no professor sendo 

necessário repensar e reajustar o seu papel transformando-se num guia: 
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Como apreender informação e como gerir e avaliar a informação, como colocar ideias juntas e 
combiná-las. Isso é mais importante do que apreender factos e ser testado em memória ou como 
recitar coisas. É mais como trabalhar com a informação que está disponível. Essa é a principal 
mudança na escola do futuro. O professor não tem que ser o especialista todo o tempo, mas sim 
um guia para te ajudar a chegar à informação (Perito_01_17072019_p. 2, l. 66-71). 

No contexto atual que vivenciamos, o Perito 04 realça “a capacidade de promover a educação para a 

inovação” (Perito_04_03102019_p. 2, l. 99). 

No decorrer desta análise, voltemos a recorrer aos conceitos apresentados na Tabela 21, uma vez que 

se mostram relevantes nas quatro dimensões definidas. 

Como referido anteriormente, o resultado obtido com as 100 palavras mais frequentes contem um 

número significativo de verbos, sobre os quais gostaríamos de refletir nesta análise deixando algumas 

considerações que consideramos relevantes para a análise de discursos. 

Repescando os verbos no Apêndice 13, ficamos com um total de 40 palavras que listamos por ordem 

decrescente, tendo em conta o número de ocorrências presentes em todas as entrevistas (Tabela 21). 

Tabela 21 – Verbos presentes na listagem de frequência de palavras e número de ocorrências. 

fazer (1356) ter (490) precisar (319) perguntar (229) 
desenvolver 

(165) 

poder (922) formar (428) conseguir (290) perceber (227) responder (164) 

trabalhar (822) sentir (412) haver (263) disser (218) deixar (134) 

querer (670) partir (412) aprender (258) começar (217) funcionar (132) 

falar (644) passar (403) tiver (246) ser (204) criar (129) 

dizer (623) pensar (403) ficar (242) tentar (192) faltar (123) 

gostar (545) conhecer (326) mudar (240) chegar (189) conversar (121) 

saber (543) dever (321) calhar (231) posso80 (173) continuar (118) 

 

A leitura desta tabela que apresenta apenas verbos isolados não nos dá informação pertinente para que 

possamos tirar ilações relevantes. No entanto, sugere o levantamento de algumas questões sobre as 

quais procuraremos evidências mais concretas na análise por dimensões. 

Fica clara a ideia de que as narrativas dos adultos apresentam uma componente forte no que se refere 

à comunicação e à ação. Se agruparmos os verbos “falar”, “dizer”, “conversar” e ainda a conjugação 

“disser”, que não foi agrupada pela ferramenta do software NVivo 12 Pro, obtemos o valor de 1714 

ocorrências. Podemos agrupar os verbos “saber”, “pensar”, “conhecer”, “aprender” e “perceber”, 

                                                 
80 Na apresentação dos verbos resultantes da operação de frequência de palavras, fornecido pelo software NVivo Pro 12, esta conjugação do verbo poder não 
foi agrupada, pelo que consideramos relevante a sua inclusão nesta tabela permitindo o exercício de agrupamento manual. 
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obtendo um total de 1727 ocorrências. Se agruparmos ainda verbos mais operativos como “fazer”, 

“desenvolver”, “responder” e “criar” obtemos 1814 ocorrências. Estes dados reforçam a ideia de que o 

ser humano aprende com os outros (Bandura, 1977, 1990) independentemente do recurso que esteja 

a utilizar, seja a voz, sejam os livros, sejam os computadores e que aprender é ação, tal como nos 

mostrou Benjamin Bloom (1975). Poderíamos explorar em pormenor a presença destes verbos na 

tentativa de evidenciar relações causais ou explorar se existe ou não relação entre o discurso e a ação 

dos adultos. No entanto, consideramos que esta tarefa de análise não acrescenta valor ao tema em foco, 

pelo que é deixada em aberto para explorações futuras. 

Passamos, de seguida, à análise das narrativas dos adultos segundo as quatro dimensões traçadas no 

modelo conceptual, procurando a existência ou não de traços característicos. 

3.3.3. Dimensão social 

Tendo por base as cinco categorias identificadas na análise dos dados recolhidos com as crianças e 

considerando-as fundamentais no âmbito do modelo conceptual estruturado, bem como importantes 

para o exercício comparativo dos dados, efetuamos a codificação das entrevistas realizadas aos adultos. 

Neste âmbito, os dados sugerem-nos resultados bastante evidentes, sendo possível observar, na Figura 

77, que as narrativas dos adultos se centram quase exclusivamente nos relacionamentos existentes no 

contexto educativo: professor-aluno; aluno-aluno; funcionário-aluno-professor ou mesmo escola-família. 

 

Figura 77 - Representação gráfica da codificação dos dados nas cinco categorias da Dimensão Social. 

Comecemos por explorar a categoria “Relacionamentos”. Na leitura dos dados com o apoio do software 

NVivo 12 Pro foi possível identificar nas narrativas dos adultos três diferentes tipos de relação: 1) aluno-
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professor (38 ocorrências); 2) escola-família (21 ocorrências); e 3) aluno-aluno (24 ocorrências), estando 

estes apresentados de forma decrescente, segundo o número de referências codificadas. Observando a 

Tabela 22, resultado obtido com a ferramenta de “Codificação em matriz”, verificámos que tanto 

professores, como pais ou peritos, emitiram juízos ou ideias gerais sobre a importância dos 

relacionamentos no contexto educativo. Particularizando o tipo de relação, os dados confirmam que 

foram os professores e os pais quem mais falaram sobre as relações entre aluno-professor. Há também 

um dado interessante que mostra que foram os pais que falaram mais sobre a relação escola-família 

(Tabela 22). 

Tabela 22 – Resultados obtidos com a ferramenta de Codificação em matriz, relativa à categoria “Relacionamentos”. 

 A: 
Pessoas:Categoria=

Professores 

B: 
Pessoas:Categoria=

Pais 

C: 
Pessoas:Categoria=

Peritos 

RELACIONAMENTOS 18 28 14 

Aluno-Aluno 11 11 2 

Aluno-Professor 18 20 1 

Com auxiliares 4 5 0 

Com direção 1 1 0 

Escola-Família 5 16 0 

 

No geral, todos os adultos participantes desta auscultação consideram fundamental a existência de boas 

relações no contexto educativo. 

Na perspetiva dos professores auscultados as relações humanas são primordiais nos contextos 

educativos. Expressões como “é preciso sempre contacto humano, aquelas energias que nós passamos” 

(Professores_EB1_Anabela_p. 4, l. 181), “a relação humana é primordial” 

(Professores_EB23_Mónica_p. 12, l. 597) estão presentes nas narrativas e conceções dos professores. 

A professora Maria realça a importância da escola para o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais: “Eu acho que realmente a escola, por muito que isto evolua, eu acho que a interação física tem 

que existir porque senão perdemos muito em termos de desenvolvimento da pessoa. A escola não é só 

adquirir conhecimentos, competências pessoais e sociais, também, é na escola que se adquirem” 

(Professores_EB23_Maria_p. 7, l. 344-346). O professor Jacinto operacionaliza, partilhando o seu ponto 

de vista, muito pessoal, expondo a importante função social da escola que passa pela atitude dos próprios 

professores: 
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Os miúdos vêem-nos sempre, mesmo que não admitam, há sempre aquela rejeição do adulto, mas 
nós somos sempre modelos de comportamento. Aquele provérbio de que ‘ouve o que eu digo, não 
vejas o que eu faço’. Ele existe por alguma razão. Os miúdos copiam… toda a gente, copiámos 
muito mais aquilo que vemos do que ligamos aquilo que ouvimos. E, portanto, se nós não tivermos 
um comportamento de saber-estar, não adianta nada dizer ‘Vocês têm que estar calados’, se eu 
estou… não podem gritar e eu estou a gritar a dizer isto! É um bocadinho absurdo, mas é aquela 
perspetiva de ‘eu estou a educar, tenho que me sobrepor’. Eu, às vezes, faço um esforço quando 
tenho uma turma mais ruidosa, para ter paciência, para aguentar até eles se calarem e perceberem 
que eu estou ali. E depois explico-lhes porque é que o fiz. E é curioso, à medida que uns se vão 
calando e tal, aqueles que se calam perdem a paciência e dizem ‘Calou!’. Para isso dizia eu, mas 
isto é extremamente cansativo porque os miúdos não estão preparados, sequer, para entrar numa 
sala e perceberem que o adulto que ali está já está a cumprir a função mal entrou na sala. Portanto, 
há ali um saber-estar que eles não trazem. E se não somos nós a ser o modelo do saber-estar, quem 
é que vai ser?! (…) E nós aqui somos um complemento essencial à educação, do saber social. Se 
não formos nós, quem vai? E temos que ser nós. E é a nossa atitude, não é o que nós dizemos 
porque é muito giro a gente fala, fala, fala e está a entrar em contradição com o que faz. Não pode 
ser (Professores_EB23_Jacinto_p. 3, l. 139-156). 

Num tom mais crítico, também a Professora Nicole partilha desta opinião: 

é assim, ficarmos em casa com os pais e com os computadores nós adquirimos o conhecimento 
todo, não precisamos da escola para nada. Nós precisamos da escola é para interagir com os nossos 
pares, para aprender a viver em sociedade, as competências sociais. É para isso que nós precisamos 
da escola, para nos desenvolvermos enquanto pessoas, em termos de valores, em termos de 
qualidades, de amores, desamores (Professores_EB23_Nicole_p. 10, l. 504-508). 

O professor Heitor considera que as competências sociais deviam receber maior atenção nos contextos 

educativos e vê nas atividades de expressão artística um meio. “Acho que se devia trabalhar mais e acho 

que isso devia ser trabalhado pela parte artística” (Professores_EB1_Heitor_p. 4, l. 170). 

Por sua vez, as relações que acontecem na escola são avaliadas pelos pais tendo em consideração os 

comentários dos alunos sobre o seu dia-a-dia e pequenas observações que fazem nos momentos de 

interação presencial, como quando os levam ou vão buscar. Nos dados encontrámos expressões como 

“Estou contente (…) por aquilo que são as pessoas que todos os dias entram e saem daqui e que de 

alguma forma são amigos, são companheiros, são protetores, são responsáveis por ela” 

(Pais_EB1_Fátima_p. 1, l. 24-26); “ela gosta da escola, gosta das pessoas que cá estão, gosta dos 

colegas” (Pais_EB1_Fátima_p. 1, l. 39); “ela também gosta destas atividades de interação com os 

outros” (Pais_EB1_Fátima_p. 6, l. 314-315), “a forma como a escola trata os meninos, de uma forma 

tão acolhedora, tão… são muitos alunos, mas ainda assim conseguem ser um, todos. Para mim, é 

importante não ser mais um. Sabem quem é o [Jorge], o [Afonso], a [Maria]. E isso é importante porque 

quando se chama pelo nome, toda a gente gosta que nos trate pelo nome. Significa que nos conhecem” 

(Pais_EB1_Jorge_p. 5, l. 264-268); “muito familiar, é. Cuidam uns dos outros” (Pais_EB1_Fernando_p. 

3, l. 126), “Eles eram chamados pelo nome, mesmo pelos funcionários. Eu vi (…). Sabem quem é cada 
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menino” (Pais_EB1_Fernando_p. 3, l. 134-135); “É uma segunda casa. Elas gostam muito de estar 

aqui” (Pais_EB1_Carlota_p. 3, l. 154). 

De notar que estes comentários foram frequentes nas narrativas dos pais das crianças em frequência na 

escola do 1.º ciclo e mesmo nas narrativas dos pais cujas crianças já frequentaram anteriormente esta 

escola. O mesmo não acontece nas narrativas dos pais das crianças em frequência nos anos escolares 

seguintes (2.º e 3.º ciclos). Neste contexto, derivado das suas próprias características, por exemplo, 

maior número de crianças e de adultos envolvidos, parece não existir esta proximidade que é conseguida 

em comunidades educativas mais pequenas. Os parcos comentários são particularizados a alguns 

professores e a alguns funcionários quer pela positiva, quer pela negativa. “Porque todos os dias elas 

falam da bibliotecária (…) E que ajuda sempre que vêm para aqui estudar, ela ajuda a estudar, busca 

professores que podem ajudar. (…) essa senhora foi fantástica! E um professor (…) que elas falam 

sempre dele” (Pais_EB23_Alexandra_p. 2-3, l. 103-104; l. 107-108). Os comentários depreciativos 

levam à consideração desta mãe: “eu acho que isto precisava de uma mudança drástica. Gente nova” 

(Pais_EB23_Constança_p. 6, l. 282). 

Sobre este conceito, também encontrámos concordância, com as opiniões anteriores, nas perspetivas 

dos peritos auscultados, sendo principalmente destacado nestas narrativas o papel do professor como 

fator de sustentação. O Perito 07 reconhece esta dimensão como fundamental: 

Depois há uma dimensão que é absolutamente fundamental que é: nós não conseguimos educar 
sem estabelecer relação e o professor tem de ser o mestre da relação, da relação humana que se 
estabelece em sala de aula, com cada um dos alunos e com o grupo e com o grupo, em primeiro 
lugar (Perito_07_08102019_p. 3, l. 122-126). 

O Perito 06 acrescenta um vinco importante sobre o que representa ser professor, cruzando-se este 

argumento com a opinião do professor Jacinto, apresentada acima. 

Eu não aprendo pelo que o outro diz, eu aprendo o outro. O professor não ensina aquilo que diz, 
transmite aquilo que é. Se o professor não é autónomo não transmite autonomia. Se o professor 
não é autónomo, se é autossuficiente, está sozinho, é individualista, ele não desenvolve autonomia 
no aluno, mesmo que isso esteja no projeto educativo (Perito_06_08082019_p. 9, l. 447-450). 

O Perito 08 foca a necessidade de “respeitar as singularidades” (Perito_08_18102019_p. 15, l. 778), 

complementando o seu argumento afirmando que é preciso “estabelecer uma relação com alguma 

empatia” (Perito_08_18102019_p. 16, l. 780-781), esclarecendo que “não é dar beijos e abraços” 

(Perito_08_18102019_p. 16, l. 781), mas reconhecer as nossas capacidades e dificuldades e 

comunicá-las de forma respeitosa. Opinião partilhada pelo Perito 10 que também considera ser 

necessário “apostar muito na relação” (Perito_10_21102019_p. 4, l. 205), considerando que a “relação 
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que se estabelece entre o professor e o aluno é fundamental para o sucesso do aluno” 

(Perito_10_21102019_p. 4, l. 206-207). 

Como podemos evidenciar na Tabela 22, as narrativas sobre a relação aluno-professor foram 

maioritariamente tecidas pelos professores (18) e pelos pais (20) que especificaram um pouco mais 

sobre as opiniões que expusemos acima. 

A mãe da Fátima relata uma situação de indisciplina que torna evidente a importância das relações aluno-

professor e mostra como as ações se encadeiam umas nas outras. Esta situação em particular refere-se 

às Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) que são, atualmente, assumidas por um serviço 

prestado por uma entidade privada, exterior à escola. Fruto das condições precárias oferecidas aos 

professores que prestam este tipo de serviço, apresentam um cariz instável que passa pela mudança 

constante de professor e que na opinião desta mãe “não pode mudar o professor de Educação Física 

uma vez por mês, durante o 1.º período! Não faz sentido! Não faz sentido porque nós estamos a pagar 

um serviço” (Pais_EB1_Fátima_06062019_p. 3, l. 109-110). Acrescenta ainda: “Eu sinto que há mais 

queixas agora que estão a fazer uma parceria com uma entidade, do que propriamente quando era a 

situação da Câmara escolher” (Pais_EB1_Fátima_06062019_p. 3, l. 111-112). Esta instabilidade não 

permite aos alunos e aos professores criarem relações de confiança e de maturidade, causando situações 

propícias à ocorrência de atitudes de indisciplina. Neste âmbito, no juízo que faz desta situação particular 

emite responsabilidade para quem dirige, sendo da opinião que é necessária uma posição firme. Nas 

suas palavras, “E depois se estas queixas e estes problemas são remetidos à professora ou a quem está 

com a direção pedagógica da escola parece-me pouco razoável que as coisas continuem a acontecer e 

também me parece pouco razoável que o problema seja sempre dos alunos” 

(Pais_EB1_Fátima_06062019_p. 3, l. 112-115). Consideramos o relato desta situação um exemplo das 

possibilidades de interferência das decisões superiores e de cariz organizativo da escola que trazem 

repercussões na vida escolar das crianças e, consequentemente, nas relações que aqui são 

estabelecidas. 

A mãe do Jorge coloca a sua opinião sobre este tipo de relação ao nível do equilíbrio, reconhecendo que 

é necessário que as crianças e os professores façam ligações de empatia para se conhecerem e 

compreenderem. Como afirma: “Tivemos muita sorte com isso e até parece que foram escolhidos a 

dedo. O Jorge tem uma professora que é muito calma, ele é um bocado ansioso e acho que ela consegue 

passar-lhe essa tranquilidade para ele. E o Afonso tem o Professor Heitor que acho que também funciona 

muito bem com ele” (Pais_EB1_Jorge_21062019_p. 5, l. 218-221). Esta ligação foi também referida 
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pela mãe do Fernando, quando falava do seu outro filho, quando diz: “A professora foi percebendo que 

o António era uma criança diferente e foi-se ajustando a ele e foi chamando o António até si” 

(Pais_EB1_Fernando_22072019_p. 1, l. 13-14). No 2.º e 3.º ciclos, tendo em conta que os professores 

são muitos há boas e más relações, nas palavras da mãe da Constança “há um professor que costuma 

dar apoio, ela gosta muito do professor. (…) Um professor de Português, que também é dela, que ela 

gosta imenso” (Pais_EB23_Constança_26062019_p. 3, l. 121-122) e “este ano ele voltou e ela teve 

um problema com aquele professor” (Pais_EB23_Constança_26062019_p. 2, l. 99). 

Os pais da Jacinta, provenientes do Brasil, descrevem as relações nesta escola portuguesa como rígidas 

quando comparam com a experiência anterior no seu país de origem. “(…) estava iniciando a vida escolar 

dela. Não tínhamos ainda muita noção. Me parece que aqui a vivência dentro da escola, vendo a sala de 

aula com um professor é um pouco assim mais rígida, um pouco mais rigorosa. No Brasil, é um pouco 

mais à vontade” (Pais_EB1_Jacinta_04062019_p. 2, l. 67-69). Este é um ponto de vista que poderá 

ser interessante para uma análise futura, não pertinente para o nosso estudo, mas que no âmbito das 

relações que se estabelecem nos ambientes educativos podem trazer-nos evidências empíricas 

relevantes para a melhoria da qualidade da Educação, partindo do princípio de que escolas são pessoas 

e que aprendemos na rede de relações (Dias, 2013) que são construídas. 

Encontrámos também nas narrativas dos pais aspetos negativos da relação aluno-professor e sobre os 

quais devemos refletir. Estas são situações específicas, contadas pelos pais participantes que 

apresentaram a sua história e o seu ponto de vista e que nos merecem toda a consideração e 

ponderação. Neste estudo, devem ser vistas como relatos que merecem toda a nossa atenção e que 

poderão incentivar a outros estudos investigativos aprofundando estas matérias, sendo que não é este o 

foco da problemática em estudo. 

O pai da Lúcia conta-nos o exemplo de um docente sobre a qual a Lúcia se queixa por ter 

comportamentos desadequados. Nas suas palavras: 

Não é propriamente razão de queixa, mas há referências que se percebe que não será o 
comportamento ideal, por exemplo, ter um professor que grita muito. Pode não ser o mais correto, 
mas eu também não estou na sala para ver como é o gritar muito. Não sei se é gritar porque a 
pessoa fala alto por si só ou se é gritar de má. Portanto, não consigo medir 
(Pais_EB23_Lúcia_19062019_p. 1, l. 24-27). 

Este comentário transporta-nos para as palavras do professor Jacinto e para a reflexão sobre o saber-ser 

e o saber-estar que é necessário num profissional da Educação. 

A mãe da Constança relata algumas situações delicadas que lhe causaram desagrado e que servem de 

exemplo para a perceção da existência de fronteiras relacionais com linhas ténues, seja ao nível da 
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relação aluno-professor, seja ao nível da relação escola-família. Expressões como: “(…) a minha filha já 

chegou a ter um dente partido, em que a professora (…) mandou por água fresquinha que isso passava! 

Foi numa aula dela. (…) Ligaram para mim porque a funcionária podia levá-la ao hospital, mas não podia 

ficar lá com ela” (Pais_EB23_Constança_26062019_p. 1, l. 30-32). 

A dimensão relacional entre seres humanos é complexa. Enquanto adultos não sentimos afinidade com 

todas as pessoas. Não conseguimos criar empatia em todas as situações. Não temos a mesma 

interpretação sobre as atitudes e os comportamentos dos outros. Não temos a mesma ideia sobre a 

nossa função em diferentes ocasiões. E quando estabelecemos equações comparativas entre adultos e 

crianças os resultados são ainda mais divergentes, como queremos demonstrar aqui neste estudo. 

Os pontos de vista sobre a relação aluno-professor apresentados pelos professores entrevistados 

evidenciam posturas rígidas e posturas afetuosas. 

Interpretámos as narrativas com posturas rígidas quando colocam ênfase na função da escola ou na sua 

função enquanto profissional dentro da sala de aula, como as expressões “eu costumo dizer muito que 

o lugar da escola é de instrução” (Professor_EB1_Aida_p. 3, l. 157) e “a relação do professor com a 

turma, também é muito importante para efetivar os conhecimentos dentro da sala de aula. Eu acho que 

quando nós não conseguimos, digamos, criar ali uma relação com a turma, eu acho que se perde muito 

da aula” (Professor_EB23_Maria_p. 4, l. 170-172). Estas posturas não colocam de parte a importância 

destas relações interpessoais, mas distanciam-nas do ponto de vista afetivo. 

Codificámos as narrativas com posturas afetuosas quando colocam ênfase nas necessidades das 

crianças. A professora Cândida dá relevância à escuta dos seus problemas, das suas conquistas, dos 

acontecimentos do dia-a-dia: “procuro falar nos intervalos porque de vez em quando eles choram. De 

vez em quando andam mais tristes” (Professor_EB1_Cândida_p. 6, l. 269-270), “fazem perguntas de 

tudo. (…). E o professor tem que estar preparado para os ouvir, também, em tudo. (…) nós depressa 

percebemos que isto é a nossa família. Não é? Eu passo com eles todos os dias, 5 horas” 

(Professor_EB1_Cândida_p. 6, l. 275-276; 279-280). A professora Rebeca apresenta a sua perspetiva 

de amor firme, como refere: 

Portanto, o amor e o afeto, eu acho que isso é uma componente essencial em todas as relações 
humanas e na escola faz todo o sentido, mesmo que seja um amor firme, não é? Tanto dá colo 
como também põe regras, mas é importante os alunos sentirem que eles fazem parte do nosso 
universo emocional. É importante que eles sintam que eles são importantes para nós e que nós nos 
preocupamos com cada um deles (Professor_EB23_Rebeca_p. 4, l. 180-184). 

O professor Jacinto vê-se no papel de irmão mais velho que conversa sobre problemas pessoais e 

emocionais: 
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(…) eu dou por mim a ouvir miúdos e miúdas a falarem das suas dúvidas, dos seus problemas 
porque não têm essa facilidade em casa. Quer dizer, eu acabo por ser um bocadinho não é o pai, 
mas, se calhar, o irmão mais velho ou o tio ou qualquer coisa. À medida que o tempo vai passando, 
um dia destes sou o avô, mas não interessa. Mas é assim, eles sentem alguma proximidade e 
aproveitam para, às vezes, colocaram questões que não conseguem colocar em casa” 
(Professor_EB23_Jacinto_p. 3-4, l. 162-166). 

Como afirma a professora Cândida após a descrição exaustiva de um conjunto de situações de escuta e 

conversa com que se depara no dia-a-dia com os seus alunos: “(…) isto tudo também faz parte da escola. 

Isto tudo também é escola” (Professor_EB1_Cândida_p. 6, l. 282-291). 

Neste assunto, há também professores a relatar sentimentos de satisfação e conforto emocional quando 

encontram os seus alunos fora do ambiente educativo e recebem atitudes carinhosas, entendido como 

um reconhecimento da relação que foi conquistada. O professor Heitor estabelece uma diferença entre 

as atitudes das crianças no 1.º ciclo e das crianças no 2.º ciclo, apresentando claramente uma 

preferência: “Eu prefiro, mil vezes, o 1.º ciclo. É muito bom. A relação que se cria com as crianças. A 

gente vai a passar na rua e os alunos ‘Oh, Professor!’. No 2.º ciclo não querem saber. (…). Eu sou mais 

um professor. Aqui é diferente” (Professor_EB1_Heitor_p. 1, l. 31-34). Já a professora Elisa, docente do 

2.º e 3.º ciclos, refere 

quando a relação é boa é uma parte muito, muito satisfatória do nosso trabalho. Eu pelo menos 
sinto isso e fico muito contente quando eles depois de terem sido meus alunos me vêem na rua, 
me vêem no supermercado, me abraçam, que eu sinto que fiz a diferença. Não posso em todos, 
não consigo captar todos. Sim, há pessoas que não cruzam connosco e as nossas não cruzam com 
as delas, mas no geral é a parte muito satisfatória do meu trabalho. Esse reconhecimento, essa 
amizade até, esse carinho que eu sinto também por eles (Professor_EB23_Elisa_p. 5, l. 234-235). 

A categoria que evidencia as relações escola-família sugere-nos a existência de ligações distantes. 

Vejamos que os dados nos sugerem. As conceções sobre a qualidade da escola e dos seus professores 

são, por um lado, resultado de conversas ou pedidos de referência a outros pais. Como refere esta mãe, 

“Em relação aos professores, não os conheço, de todo, mas a referência que tenho, é uma referência 

boa” (Pais_EB1_Fátima_p. 1, l. 18-19). Por outro lado, da experiência contada e vivida pelos seus filhos, 

evidência recolhida nas palavras destas duas mães: “ela nunca me referenciou isso e, portanto, eu 

acredito que ela esteja bem” (Pais_EB1_Fátima_p. 1, l. 44-45); “porque a escola para mim é boa e os 

professores são bons também. Ajudam muito, estão atentos às coisas (…) Não há essas coisas tão 

agressivas como há noutras escolas, que se ouvem por aí” (Pais_EB23_Alexandra_p. 2, l. 80-81;84-85). 

À partida, as referências que vão recolhendo dos ambientes escolares vão reforçando a ideia de que 

deles construímos e, posteriormente, validam-se ou não com as vivências dos filhos. 

Neste âmbito, está presente ainda a ideia de que os pais são chamados à escola para resolver problemas 

que surjam relacionados com os seus filhos. “Nunca fui chamada, nem nunca tive necessidade porque 
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achei que correu sempre tudo bem (…) E nas reuniões, também tinha o feedback, nunca falhei a 

nenhuma. Estava sempre tudo bem” (Pais_EB1_Fernando_p. 2-3, l. 102-103;107). Tirando alguma 

necessidade de resolução problemática, as únicas ocasiões em que os pais entram nas escolas é para 

participar, principalmente, nas reuniões de fim de período, embora aconteçam comunicações frequentes 

via e-mail ou via caderneta do aluno. Como refere a professora Mónica, “Que eles já sabem que se forem 

apanhados a jogar, eu retiro-lhes o telemóvel e entrego à Direção e tem que vir cá o Encarregado de 

Educação buscar. Pronto. Há aí muitos telemóveis na Direção. Eles dizem aos pais que perderam e, 

portanto, ninguém os vem buscar” (Professor_EB23_Mónica_p. 7, l. 366-368). 

Nas narrativas encontrámos algum desejo de maior participação e envolvimento por parte dos pais. Os 

pais da Jacinta ao descreverem o seu ideal de escola incluem o desejo de maior envolvimento nas 

atividades escolares da sua filha: “Eu acho que a escola ideal (…), sei que seria uma situação mais difícil, 

mas… que tivesse mais participação dos pais, também, com atividades na escola” (Pais_EB1_Jacinta_p. 

8, l. 384-386). Existem ainda relatos de situações, embora isoladas, em que os pais são convidados a 

participar. Neste caso, na escola de 1.º ciclo onde o pai da Carlota refere: “Aliás, eu cheguei a vir dar 

uma aula, a professora incentivou isso e os pais vinham dar uma aulinha do que soubessem, do que 

quisessem vir falar à turma” (Pais_EB1_Carlota_p. 6, l. 289-291). 

Como pudemos evidenciar pelo número reduzido de situações e de narrativas dos pais que descrevem 

situações que nos despertam para a perceção das ligações existentes entre escola-família, estas são 

situações isoladas, pelo menos tendo em conta este grupo de pais entrevistados e o contexto em 

específico onde decorreu este estudo. 

Ainda no campo das situações isoladas, encontrámos o testemunho da professora Antónia que nos fala: 

“Ainda ontem um pai me escreveu um e-mail a dizer, a dar-me feedback dos alunos que foram para o 

2.º ciclo (…) e a agradecer a preparação que tiveram para chegar ali. (…) Portanto, isso quer dizer que 

aquilo que eu tenho feito tem dado resultado” (Professor_EB1_Antónia_p. 1, l. 46-47;48-49;51), 

comentário que nos transporta para a categoria “Estima” que envolve a necessidade de reconhecimento 

e valorização do nosso trabalho. 

Esta necessidade de reconhecimento e valorização do trabalho do professor é, maioritariamente, referido 

pelo grupo dos professores, que expressam sentimentos negativos sobre a profissão. São sentimentos 

de desvalorização do papel do docente, nas palavras destes adultos, vindos: por parte alunos, “(…) é os 

alunos não nos olharem com respeito. Está aqui esta pessoa que é uma seca, que nos está a dar cabo 

da vida” (Professores_EB23_Vitória_p. 3, l. 143-144) ou como a professora Rebeca afirma “(…) há 
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muitos outros que já não olham para o professor como uma figura de autoridade” 

(Professores_EB23_Rebeca_p. 1, l. 39); por parte dos pais, “(…) que é os pais acharem que nós somos 

os inimigos, de um modo geral. Somos os inimigos.” (Professores_EB23_Nicole_p. 2, l. 79-80); ou, em 

geral, por parte da sociedade, “(…) que é a sociedade toda que nos cai em cima (…) Nós estamos a 

navegar sozinhos contra tudo” (Professores_EB23_Dalila_p. 1, l. 46). Este decair da figura de autoridade 

do professor é também mencionado por duas mães que, nas suas palavras, reconhecem estas 

dificuldades nos contextos educativos: “(…) porque os professores, hoje em dia, não têm autoridade para 

repreender ninguém! Hoje, um professor se eleva a voz a uma criança, vem um pai cair, para o poder 

‘comer’! Não tem poder de educar, nenhum! O professor está a escrever a atrás está um a fazer 

macaquices! É uma falta de respeito” (Pais_EB23_Alexandra_p. 5, l. 239-242) e “(…) sei que, hoje em 

dia, há cada vez menos respeito por quem está lá em cima. E quando estou a falar lá em cima, estou a 

falar de alunos” (Pais_EB23_Ivone_ p. 5, l. 231-233). 

O grupo dos adultos professores, descrevem a profissão como “muito dura” 

(Professores_EB1_Anabela_p. 1, l. 49), “muito desgastante” (Professores_EB1_Aida_p. 1, l. 27), que 

“caiu em descrédito completo” (Professores_EB23_Rebeca_p. 2, l. 73), sendo que “o papel do professor 

está cada vez mais estigmatizado” (Professores_EB23_Salomé_p. 2, l. 29-30), refletindo-se na imagem 

atual deste grupo profissional, nas palavras da professora Vitória: “hoje o professor é visto como alguém 

de pouco valor” (Professores_EB23_Vitória_p. 1, l. 25). Os professores com mais experiência de 

lecionação recordam saudosamente outros tempos, como é o caso da professora Salomé que refere: 

“Comecei a trabalhar em 89/90. Tenho muitas saudades daquele tempo. Naquela altura, ainda era tida 

como alguém que era (…), em que se podia confiar, alguém que orientava os alunos. Agora, isso perdeu-

se” (Professores_EB23_Salomé_p. 1, l. 36-37) ou da professora Vitória que afirma: “(…) hoje em dia, 

eu acho que está… como é que eu hei-de dizer… não tem o estatuto que tinha antigamente” 

(Professores_EB23_Vitória_p. 1, l. 24-25). 

A necessidade de valorização da classe docente está expressa nos diálogos dos professores 

entrevistados, que consideram que “(…) eles deviam, de alguma forma, reconhecer o trabalho do 

professor” (Professores_EB1_Cândida_p. 5, l. 219), que “(…) merecemos mais dignidade, mais 

respeito” (Professores_EB23_Dalila_p. 6, l. 283-284), pois “(…) há um bocadinho de ingratidão por 

parte de quem nos julga, de quem convive connosco” (Professores_EB1_Aida_p. 2, l. 90-91). 
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A professora Margarida chama a atenção para um outro fator que contribuiu para este sentimento de 

desvalorização na classe docente e que passa pelo sistema de avaliação dos professores, nas suas 

palavras: 

(…) a avaliação dos professores e as injustiças que isso cria, faz com que muita gente, que eram 
quase pilares da escola, agora digam: ‘Eu dou as minhas aulas. Eu não quero saber, agora de 
projeto disto e daquilo ou de experimentar. Não senhora, eu não sou reconhecida por isso! E, 
portanto, não faço mais nada. Não contem comigo!’. E isso para as escolas é terrível. É gente que 
era aqui o motor, de entusiasmar os outros e que agora ‘auto arrumou-se’ na prateleira porque 
acham que é uma injustiça aquilo que estão a fazer, que não reconhecem o trabalho deles. E é 
assim, os professores… claro que a gente gosta sempre de ganhar mais, mas eu acho que o que 
realmente afeta os professores é o não reconhecimento do trabalho. E eles não estão à espera de 
medalhas, nem de nada. Não é? Mas estão à espera que alguém diga: ‘Sim senhora, bom trabalho! 
Precisamos mesmo de ti.’ (Professores_EB23_Mónica_p. 2, l. 92-101). 

Neste âmbito, ressalvamos o facto de que os dados existentes não apresentam representatividade, sendo 

necessário um outro aprofundamento que não é aqui conseguido, nem é nosso desígnio. 

Todos os contributos serviram para identificar aspetos positivos e negativos provenientes destes dois 

ambientes educativos que estudamos, embora não tenha sido nossa intenção explorar 

aprofundadamente cada um eles no que refere a este conceito, mas sim apresentar uma visão geral com 

evidências empíricas prévias que poderão servir de ponto de partida para outros projetos de investigação. 

3.3.4. Dimensão arquitetónica 

Nas narrativas dos adultos sobre a dimensão arquitetónica, realçam-se os espaços de “sala de aula” e 

de “recreio exterior”. 

A maioria dos professores entrevistados concordam que a configuração tradicional e as dimensões do 

espaço de sala de aula condicionam a atividade educativa, seja no 1.º, no 2.º ou 3.º ciclos. A professora 

Aida, por exemplo, particulariza falando sobre a sua experiência pessoal no 1.º ciclo: 

Eu gosto de criar diferentes espaços. Um espaço de leitura com puffs para fazer leitura, um espaço 
com umas mesas mais largas para poderem fazer construções à vontade e sinto que o espaço, hoje 
em dia, não permite muito isso. O espaço que eu tenho neste momento é todo ocupado com os 
miúdos (Professores_EB1_Aida, p. 6, l. 282-285). 

A professora Salomé, por sua vez, exemplifica os constrangimentos que encontra nas salas de aula, no 

2.º e 3.º ciclos: “Se nós quisermos começar com aulas ou, eventualmente, utilizarmos aulas mistas em 

que são umas mais expositivas e outras mais de laboratório, trabalhar com os alunos, as salas são 

pequenas para fazermos trabalhos em grupo, para os alunos terem entre eles algum espaço de 

afastamento até” (Professores_EB23_Salomé_p. 4, l. 198-201). No entanto, há também quem 

considere que o espaço não influencia na ação educativa, ideia partilhada pela professora Elisa que 
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afirmou já ter experimentado várias formas de organização do espaço de sala de aula, considerando que: 

“vou-lhe dizer, se de facto marcou a diferença? Não me parece” (Professores_EB23_Elisa, p. 5, l. 218). 

Porque o espaço de sala de aula não é vazio, também o mobiliário influencia na tomada de decisões e 

constrange as atitudes de professores e alunos. A professora Maria concorda 

(…) que o facto de os alunos entrarem para uma sala de aula e aquilo estar disposto daquela 
maneira: cadeiras, o quadro, tudo muito formal… é logo, causa logo um impacto.… Eu penso que 
ainda não há no nosso padrão da escola, apesar das novas ideias, ainda estamos demasiado presos 
a coisas tipo esta (Professores_EB23_Maria_p.4, l. 207-209). 

A professora Aida fala em salas de aula “impessoais” e identifica limitações na sua ação pela prática de 

partilha de espaços: 

Se me pergunta se realmente hoje as salas são mais impessoais? São, sinceramente. E estava há 
bocado a falar de mudar a sala. Sim, eu mudo e acho que não há grandes entraves nisso, mas o 
facto de ter outras atividades umas a seguir às outras, como as atividades de enriquecimento 
curricular, eu sei que, por exemplo, na escola onde eu estava, isso era uma dor de cabeça porque 
ora eu colocava as mesas de uma forma, ora os professores vinham e colocavam de outra maneira 
que lhes dava jeito trabalhar. Lá está, se calhar, se houvesse espaços próprios para cada área estar 
as coisas, se calhar, fluíam diferentes” (Professores_EB1_Aida_p. 6, l. 292-298). 

Já a professora Anabela Identifica limitações na sua ação procedentes de decisões superiores: 

aqui nas salas, nós não podemos afixar os cartazes em qualquer lado por causa da decoração, da 
pintura. Só posso utilizar este espaço, fica de lado. Eu gostava de pôr ali à frente, para eles verem 
de frente, mas não. Tem que ser de lado. Tem que se ter muito cuidado porque estala a tinta, não 
sei quê, não sei que mais. Mas afinal a escola é para os miúdos ou para a estética?” 
(Professores_EB1_Anabela_p. 3, l. 117-120). 

Este foi um dos constrangimentos identificados pelos docentes entrevistados desta EB1, uma vez que foi 

mencionado por cinco docentes. A existência de espaços delimitados para afixação e a interdição de 

afixação fora destes é a causa de constrangimentos na ação educativa nas salas do 1.º ciclo. 

Neste âmbito, a professora Rute chama à discussão a existência de quadros interativos nas salas de 

aula, ferramentas que têm apoiado a ação do professor para com a Geração Milénio. “Eu acho que 

condiciona, sem dúvida, porque isto de ter um quadro interativo… eu foco-me muito no quadro interativo 

porque não vou sair da sala de aula, não vou trabalhar para o corredor para fazer barulho para as outras 

salas, mas uma pessoa restringe-se à sala de aula.” (Professores_EB1_Rute_p. 5, l. 227-230). Esta 

ideia também é partilhada pela professora Aida que o considera um elemento de motivação dos alunos, 

“(…) sinto mesmo por parte do corpo docente, que há uma procura em que a sala de aula seja um lugar 

minimamente atrativo para as crianças (…) [, onde atrativo significa pensar ] num quadro interativo. Tão 

simples como um quadro interativo” (Professores_EB1_Ana Rita_ p. 2-3, l. 53-54; l. 63). A questão do 

ruído é também melindrosa, pois vários professores, de ambos os ciclos, apresentaram como argumento 
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o: “sem perturbar as salas ao lado” (Professores_EB23_Salomé_p. 4, l. 204-205), como refere o Perito 

03: “há um bocadinho esta cultura de que na sala é que se aprende” (Perito_03_10102019_p. 9, l. 

428). 

Nos 2.º e 3.º ciclos, os argumentos são apresentados pela negativa, sendo a falta de material ou as suas 

fracas condições, os fatores de constrangimento da ação educativa. A professora Rebeca que refere a 

inadequação dos laboratórios da escola: “Nós temos no nosso laboratório, chama-se laboratório porque 

tem quatro lavatórios porque de resto é uma sala absolutamente normal. Temos material muito limitado. 

Temos vindo a apetrechar, mas muito limitado. Há limitações efetivas de materiais” 

(Professores_EB23_Rebeca, p. 5, l. 224-226). A professora Nicole que menciona o desconforto do 

mobiliário, colocando em causa o bem-estar e a saúde dos alunos: 

(…) como o mobiliário é completamente inadequado, que a gente vê quando é reuniões e nós temos 
que nos sentar lá, é terrível, eu acho terrível. Eu sinto-me toda estropiada… limitam-nos muito, muito, 
muito a mobilidade, cada vez mais. Não têm espaço de catarse, não têm espaço de melhorar a sua 
condição física, melhorar a sua saúde. Não, nada. É tudo fechado, fechado, fechado. E, portanto, 
não está a ajudar a escola. Este tipo de escola só está a contribuir para piorar a saúde dos miúdos 
(Professores_EB23_Nicole, p. 6-7, l. 267-271). 

Ainda sobre o espaço de sala de aula, a professora Vitória chama a atenção para a estética e o conforto 

do espaço que considera importante para a motivação e predisposição para aprender. Nas suas palavras, 

“Isso é fundamental, as infraestruturas. Sem dúvida que o conforto de uma sala e, às vezes, até a 

decoração, o visual, traz outro tipo de aprendizagem e motivação do que uma escola em decadência não 

traz” (Professores_EB23_Vitória, p. 3, l. 128-130). 

Por sua vez, os pais opinaram muito pouco sobre o espaço de sala de aula. Codificámos duas falas com 

perspetivas diferentes, que consideramos de algum interesse, para reflexão, apresentar neste texto. O 

pai da Lúcia que vê na sala onde reunimos para a entrevista uma “sala de aula é igual à sala de aula 

onde eu estive há 35 anos atrás” (Pais_EB23_Lúcia_p. 2, l. 107-108). Na conversa relata ter observado 

as maquetes construídas pelos alunos, percebendo diferenças de perspetiva na conceção de sala de 

aula. Como afirma: 

na sexta-feira estive aqui na festa e vi as maquetes que estavam ali expostas e nota-se perfeitamente 
que a sala de aula deles não é esta. A que eles gostavam de ter, independentemente da questão de 
que queriam ter um pufe e piscinas de bolas e esse tipo de coisas, não é esta a sala que eles 
querem. Esta é uma sala muito salazarista. Não estamos no Estado Novo (Pais_EB23_Lúcia_p. 3, 
l. 117-120). 

Por sua vez, a mãe da Fátima sugere-nos a presença de uma conceção tradicional no seu discurso 

quando nos conta sobre a conversa com a sua filha: “Ela disse que pôs lá uns puffs. E eu disse: ‘Oh, 

filha, isso não é uma sala!’ (Pais_EB1_Fátima_p. 6, l. 287). 
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Os peritos entrevistados também partilham de algumas das ideias apresentadas pelos professores e 

pelos pais, focando os seus argumentos na necessidade de reflexão sobre a organização destes espaços 

educativos, transformando-os em ambientes de aprendizagem onde os alunos são “protagonistas”, como 

referido pelos Peritos 03, 08, 10. 

Para esta discussão e na senda da procura do ambiente educativo mais eficaz para a aprendizagem, o 

Perito 08 identifica 

as salas do jardim de infância [como] o modelo certo para se pensar uma estrutura em que a sala 
está organizada para que os meninos possam ser protagonistas, para que possam tomar decisões, 
para que possam guardar o material e cuidar do material sem que o professor esteja propriamente 
armado em pastor! Eu acho que as salas do jardim de infância são as salas certas 
(Perito_08_18102019_p. 6, l. 280-284). 

Este Perito salvaguarda a ideia da impossibilidade de implementação de um modelo deste tipo, por 

razões diversas, no entanto, é necessário que o professor assuma essa impossibilidade e procure 

soluções criativas para “valorizar esta relação entre a organização do espaço, a organização da sala de 

aula e o que se quer lá fazer” (Perito_08_18102019_p. 6, l. 297-298). 

O Perito 03, num contexto de 1.º ciclo, e o Perito 10, num contexto universitário, falam-nos de práticas 

passíveis de aplicação e experimentação que colocam os alunos como protagonistas no espaço e na 

aprendizagem, que impõem derrubar de barreiras físicas e barreiras ideológicas. Por um lado, nas 

palavras do Perito 03, que argumenta com a necessidade de proporcionar experiências de aprendizagem 

fora do espaço limitado de sala de aula: 

Eu creio que cada vez mais é importante nós derrubarmos as barreiras… as paredes da sala de 
aula. Derrubar não é preciso parti-las, mas derrubá-las … levar os alunos para fora da sala de aula, 
levar para fora da escola, levar a conhecerem outras realidades. Nós trabalhamos com alunos dos 
seis aos dez anos e nós já há alguns anos que estamos envolvidos no Erasmus e levamos miúdos 
para outros países, para ficarem em casa de pessoas que não conhecem. Ora, isso é um exemplo 
em que nós podemos… nessa semana em que eles estão fora, eles aprendem muito mais e 
aprendem muito mais e ganham muito mais competências do que quando estão fechados numa 
sala de aula (Perito_03_10102019_p. 8, l. 396-403). 

Por outro lado, na experiência do Perito 10 que considera importante alterar a organização e o design da 

sala de aula e que, por experiência própria, observou predisposições diferentes: 

Teimei, os alunos acharam estranho mais uma vez, estavam à espera de ficar todos em fila, em 
carteirinhas, atrás uns dos outros. Mudei isso. Depois a sala é uma sala grande, tem uns puffs, 
tem… ou seja, a ideia é fazer daquilo um espaço de aprendizagem. Tem uns computadores para os 
alunos usarem quando… mesmo fora das aulas, etc… Portanto, aquilo que eu tentei fazer com 
pouquíssimos recursos que nós temos, porque isso é outra conversa, foi só mudar o aspeto, mas 
isso faz imensa diferença porque até a própria maneira de… neste caso, os jovens estarem no 
espaço da aula é completamente diferente. Portanto, é assim… eu não acho que nós agora 
tenhamos que andar a deitar escolas abaixo e fazer escolas novas com arquitetura diferente. Eu 
acho que ao menos podíamos usar um bocadinho da nossa criatividade e as salas serem dispostas 
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de maneira diferente. Serem decoradas de maneira diferente. Os próprios alunos serem eles os 
próprios protagonistas da construção das próprias salas. (…). Eu acho que isso não implica um 
super investimento, super avultado, do que deitar as paredes abaixo. (…) A maneira como nós 
expomos faz toda a diferença. Predispõe as pessoas de maneira diferente (Perito_10_21102019_p. 
7, l. 316-329). 

Nesta discussão não poderia faltar a alusão às ‘salas do futuro’ que foram criadas no âmbito do projeto 

europeu Future Classroom Lab, que na opinião crítica do Perito 08 considera que “continua tudo a 

funcionar como se fosse uma sala de aula do passado. Não é desvalorizar…, mas também já vi escolas, 

nomeadamente, no Freixo e Rio Maior em que as salas de aula do futuro são mesmo salas de aula do 

futuro” (Perito_08_18102019_p. 7, l. 312-314). 

Esta crítica é partilhada, também, pelo Perito 03 que afirma: 

A questão é que depois criam-se essas salas de aula e algumas são só para mostrar ao Ministro, 
quando o Ministro vai lá ver. Outras são, há um professor que utiliza de uma forma inovadora, os 
outros vão lá só usar o projetor. E depois acabam essas salas por ser um bocadinho como os 
quadros interativos quando foram lançados, que toda a gente queria usar as salas, mas depois 
começaram todos a fugir das salas quando perceberam que aquilo não era fácil, ou porque 
avariavam ou porque era preciso um plano B (Perito_03_10102019_p. 9, l. 416-421). 

Passando o foco da análise para as narrativas sobre os espaços de recreio exteriores, verificámos que 

estas se referem maioritariamente ao 1.º ciclo do ensino básico, o que nos sugerem uma maior 

preocupação sobre este assunto nestas faixas etárias. Tanto professores como pais reconhecem, neste 

contexto educativo em específico, elementos que carecem de uma maior atenção, como sejam: “espaços 

com sombra” (Pais_EB1_Jorge_p. 2, l. 70; Pais_EB1_Fernando_p.5, l. 265) e elementos de brincadeira 

diversificados, como argumenta a mãe do Fernando, “não têm que ser todos jogadores de futebol. O 

Fernando reclamou disso. (…). Passámos ali na EB1 de S. Lázaro e tem cestos de basquete e o Fernando 

disse: ‘Esta escola tem cestos de basquete e a minha não!” (Pais_EB1_Fernando_p. 5, l. 240-242). A 

necessidade da existência de diversidade de elementos, nos recreios, que estimulem à brincadeira é 

apontada por sete adultos, a título de exemplo: “(…) se tem um pátio muito convidativo para uma criança, 

com árvores, com brinquedos, um parque, com coisas… mesas para eles sentarem. Uma horta 

comunitária” (Pais_EB1_Jacinta_p. 3, l. 131-133). 

Os pais da Jacinta que reconhecem na escola do 1.º ciclo “uma estrutura fantástica. Depois quando olha 

para fora da escola ela é pobre! Não tem nada!” (Pais_EB1_Jacinta_p. 3, l. 139). Esta crítica aos 

espaços de recreio da escola do 1.º ciclo é, também, partilhada pelos professores, que os descrevem 

como: “muito pobre” (Professores_EB1_Anabela_p.2, l. 106), “muito mal servida” 

(Professores_EB1_Cândida_p. 7, l. 323-324) e “não é minimamente atrativo” 

(Professores_EB1_Aida_p. 5, l. 258-259). Nas conversas, apresentam sugestões que possam estimular 
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a brincadeira e a criatividade das crianças: “alguns jogos, algumas mesas de jogos lá fora, espaços 

diferenciados onde eles pudessem estar conforme também os gostos porque eu tenho alunos que não 

gostam nada de ir para intervalo” (Professores_EB1_Cândida_p. 7, l. 339-341), “meter uns baloiços” 

(Professores_EB1_Cândida_p. 3, l. 134). 

As parcas narrativas sobre os recreios da escola do 2.º e 3.º ciclos tendem para pontos de vista 

relacionados com a dimensão, sendo expostos como “espaços para estar” (Pais_EB23_Ivone_p. 1, l. 

47) onde “convive mais com as amigas” (Pais_EB1_Lúcia_p. 2, l. 74). Apenas uma professora falou 

sobre os espaços de recreio, uma vez que esteve envolvida numa atividade de auscultação dos alunos, 

referindo: 

então eles devem ter falado de dinamizar a rádio escolar, de pôr jogos no exterior, uma esplanada. 
Há escolas que têm. E, de facto, aqui os espaços para o aluno, então, temos uma sala exígua, lá 
em cima, que é a sala do aluno e depois este espaço aqui de acesso ao bar e à cantina, mas eles 
precisavam… (…). Colocaram ali uns bancos, vamos fazer jogos, vamos pintar jogos no chão. 
Estamos a pensar também pedir apoio à Câmara para colocar alguns daqueles equipamentos de 
rua, de manutenção. Pronto. Para já é isso (Professores_EB23_Rebeca_p. 6, l. 275-282). 

Estas são ideias que existem neste contexto educativo, no entanto, os diversos constrangimentos fazem 

deste um lento processo de mudança. 

A visão dos peritos sobre a temática do espaço físico da escola é mais ampla e focada, por um lado, na 

dimensão social e, por outro lado, na importância que adquire enquanto instituição que prepara para o 

futuro. Neste âmbito, o Perito 01 chama a atenção para a importância do espaço no sentido de ser um 

lugar onde nos possamos encontrar e relacionar, dando força à dimensão social: 

E penso que é preciso mais do que nunca, porque estou preocupado com um mundo onde tudo é 
digital. Nós precisamos de encontrar um meio onde vivemos juntos e partilhamos experiências entre 
nós e isso significa estarmos num espaço físico juntos e estar com pessoas e nesse aspeto a escola 
tem um propósito importante (Perito_01_17072019_p. 1, l. 21-24). 

Por sua vez, na visão do Perito 04, o espaço físico da escola deveria ser utilizado numa perspetiva de 

educação ao longo da vida, onde há lugar para aprender independentemente da idade: 

A escola é pouco utilizada nas suas valências sociais. Só está utilizada para o aluno full-time e a 
escola devia ser utilizada para a qualificação da população adulta. Para a formação cultural e 
científica e, também, na promoção de teatro, dança, cinema e jogos, naturalmente, para todas as 
crianças e também para os adultos, numa perspetiva de educação ao longo da vida. Esta nova 
perspetiva irá promover todo um outro ambiente na escola, provavelmente obrigará a um redesenho 
e a uma conceção diferente do espaço físico da escola (Perito_04_03102019_p. 4, l. 159-164). 

Esta ideia de aprendizagem ao longo da vida é, também, partilhada pelo Perito 02 quando enumera os 

seus pontos de vista sobre o papel da escola atual e como isso tem implicações na sua reinvenção. Nas 

suas palavras, “E a terceira ideia é de que vamos ter que aprender ao longo de toda a vida e a ideia de 
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ao longo de toda a vida é mesmo toda a vida, ou seja, do nascimento até à morte. E, portanto, isto tem 

implicações, penso eu, para a escola que normalmente ou tradicionalmente ocupa uma determinada 

fase da vida” (Perito_02_09102019_p. 1, l. 14-17). 

O Perito 05 foca a sua crítica no espaço sala de aula, descrevendo-a como inatural, 

(…) a escola típica que temos que é uma escola feita de muitos espaços iguais, que são as salas, 
equipadas mais ou menos com os mesmos tipos de mobiliário que são mesas, cadeiras, quadro, 
mapas e pouco mais. Que se assumem em espaços enormes, vazios, que servem só para comunicar 
entre eles e controlar. Este espaço é muito coerente com o primeiro modelo que que descrevi (…). 
Porque são espaços iguais para crianças iguais, que têm que fazer um percurso igual, mas se 
pensarmos na entrada, no outro modelo, temos que pensar numa escola que, em primeiro… esta 
é a proposta que eu estou a preparar nestes últimos anos, renunciem à aula. A aula é um lugar 
totalmente inatural (Perito_05_05092019_p. 3, l. 150-156). 

Este Perito apresenta ainda a ideia de espaços físicos fechados, estando muito presente o controlo pois 

compara estes espaços físicos aos ambientes existentes nas cadeias ou nos conventos. Nas suas 

palavras, “creio que a posso contestar dizendo que a estrutura tradicional da escola, que é uma estrutura 

que imita e que se parece muito com a cadeia ou o convento. Tem lugares iguais, com um corredor” 

(Perito_05_05092019_p. 5, l. 231-232). 

Encontrámos, também, nas perspetivas de outros Peritos a ideia de que a evolução do modelo de escola 

para o futuro passa pela “anulação do espaço tradicional da sala de aula” (Perito_04_03102019_p. 3, 

l. 134), identificada pelo Perito 04 como um aspeto disruptivo com implicações sérias, “nomeadamente 

numa cultura diferente de utilização” (Perito_04_03102019_p. 3, l. 137). Esta perspetiva já não é nova 

para o Perito 06 pois em tempos, na Escola da Ponte, já tivera a experiência de reorganização do modelo 

educativo em espaço aberto. Uma mudança difícil, implementada há mais de 40 anos, sobre a qual nos 

fala em tom de crítica assertiva: 

Quando alguém quer fazer uma escola, o Ministério impõe que tenha salas de aula, com quantos 
metros quadrados, com turmas… não têm nada! A Escola da Ponte é portuguesa, que eu saiba. Há 
43 anos a dar aula e não tem turma. Então, porque é que as outras têm? Pergunta-se: a Ponte está 
dentro da Lei? Está dentro da Lei, sim. Quem está fora da lei são as escolas que têm aula porque 
não garantem a educação a toda a gente, a aprendizagem (Perito_06_08082019_p. 2, l. 55-60). 

No âmbito desta discussão, a Escola da Ponte surge como referência de disrupção para os Peritos 02, 

03, 08 e 09, juntamente com outras referências mais atuais. 

Numa visão futurista, o Perito 04 

entend[e] que o futuro da escola é acabar como está e ser construído tem como base uma outra 
filosofia orientada para a educação aberta e em rede. A escola, nesta perspetiva, será um centro 
cultural cujo currículo se desenvolve de forma não normativa, a partir das experiências de 
conhecimento construídas nos contextos sociais, culturais e tecnológicos da comunidade e da 
sociedade em rede (Perito_04_03102019_p. 7, l. 344-348). 
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Este processo de mudança, que se considera necessário no contexto educativo, é visto pelo Perito 09 

como um processo de engrenagem, acrescentando a ideia de que o processo de mudança tem que ser 

global e não específico. Podemos ler no texto da sua entrevista, 

as estruturas físicas remetem para o modelo escolar, que é um professor a ensinar os alunos 
individualmente, exercendo a profissão na prática sozinho, na sua disciplina. Não é? Nas escolas, 
eu não conheço as escolas, não andei a visitar as escolas que resultaram da requalificação do 
parque escolar, mas do espaço escolar, quer dizer… eu tenho que mudar ao mesmo tempo, isso é 
que é difícil, portanto tem que ser com o acordo das pessoas, não é. Tenho que mudar ao mesmo 
tempo, dentro da escola, a organização do espaço, a organização do tempo, os horários, a 
organização do trabalho dos alunos, os meios, os recursos a que os alunos podem aceder, etc. Isso 
tem que ser tudo ao mesmo tempo (Perito_09_28102019_p. 6, l. 258-265). 

Embora este ponto se refira às configurações arquitetónicas da escola, esta ideia de mudança global, do 

Perito 09, vem ao encontro da afirmação do Perito 06: “Escolas não são prédios. Escolas são pessoas” 

(Perito_06_08082019_p. 7, l. 352-353). 

3.3.5. Dimensão pedagógica 

Embora tenhamos presente que a dimensão pedagógica, mais do que as restantes, recebe influências 

das outras três dimensões, pois a ação educativa é condicionada por constrangimentos provenientes do 

espaço físico, por limitações no domínio das relações e por dificuldades no acesso à tecnologia, neste 

ponto focaremos a análise dos dados em narrativas que opinem sobre a relação com o saber e as 

perspetivas sobre processos de mudança. 

O saber é narrado pelos adultos como o elemento que nos define enquanto seres humanos e que 

estrutura a nossa ação, encontrando nos dados pequenas derivações na perspetiva. Na opinião da mãe 

do Jorge, é, principalmente, na escola que adquirimos conhecimentos e competências e compete-lhe 

fazer com que este adquira sentido para as crianças. Nas suas palavras, 

mostrar que aquilo que aprendem em contexto de escola, que tem depois uma aplicação prática na 
vida. Nós tivemos muitas disciplinas e algumas delas eu também não consegui perceber qual era a 
aplicação prática. Isso é horrível porque dificulta-nos muito, não é. Portanto, se eles conseguirem 
fazer sempre essa… porque aprender só porque sim, não tem valor! A nota no final, não é isso que 
define nada. É aquilo que eles aprenderem e depois a forma como vão aplicar. Para mim, é o mais 
importante (Pais_EB1_Jorge_p.3, l. 144-149). 

Por sua vez, o pai da Mafalda e do Marcelo coloca o conceito de pedagogia próximo da relação aluno-

professor, 

Eu acho que o mais importante é a pedagogia. A relação com os professores, a forma como os 
professores transmitem os conhecimentos aos alunos. Pela experiência que eu tenho da minha filha, 
mais aqui até, ela tem bons professores e aprendeu muito bem. Os conhecimentos foram 
transmitidos bem, portanto, por aí está muito bem (Pais_EB23_Mafalda+Marcelo_p. 1, l. 37-40). 
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Tecendo considerações sobre o conceito de saber, o Perito 04 define-o defendendo a perspetiva da 

aprendizagem individualizada: 

Colecionar informação não é igual a conhecimento. Eu só tenho conhecimento quando organizo a 
informação de uma estrutura organizada, que faz sentido. E a aprendizagem só ocorre quando 
alguma coisa faz sentido, isto é, eu tenho um estado de representação mental que faz sentido para 
aquilo que faço. E a minha aprendizagem não tem que ser necessariamente igual à do meu parceiro 
do lado. Todos temos uma impressão digital, mas ela é diferente em todos nós. Todos nós 
apresentamos estilos diferentes de perceção, de cognição e de reação. Portanto, é isso que é 
importante. Por isso que entendo que o atual modelo de escola formatada, está condenado! 
(Peritos_04_03102019_p. 2, l. 83-90). 

Encontramos concordância nas palavras do Perito 06 quando afirma convictamente “O currículo é 

produzido, produção de conhecimento” (Perito_06_08082019_p. 8, l. 392-392). Valorizando o sentido 

do currículo, o Perito 08 assevera a necessidade da existência de uma intenção educativa que eleve a 

estados máximos de conhecimento. 

O conhecimento é aquilo que nos constitui. O conhecimento é aquilo que nos permite estar onde 
nós estamos. O que nós temos que ter é a capacidade de interpelar criticamente o conhecimento, 
mas para interpelar o conhecimento eu tenho que aceder a ele. Eu não estou a dizer que tem que 
ser ele através das aulas que o professor dá. Não estou a dizer isso, mas também não é em função 
das circunstâncias. Se acontece, acontece. Se não acontece, não acontece. Não é. Tem que haver 
uma maior intencionalidade organizada para provocar isso. E essa é que é a minha questão 
(Peritos_08_18102019_p. 15, l. 760-766). 

Nesta discussão, o Perito 10, concordando com a importância atribuída ao conhecimento, chama a 

atenção para a volatilidade de alguns assuntos que exigem de nós competências ativas na procura do 

conhecimento. 

(…) [D]epois é a questão dos conteúdos, que é esta a dificuldade. Esta questão de não se conseguir 
assentar na ideia de que os conteúdos são muito dinâmicos. Portanto, mais do que as aulas, mais 
do que passar conhecimento deveriam, de alguma maneira, do meu ponto de vista, acostumar os 
alunos a buscar o conhecimento. Portanto, eu dou aulas de legislação, são algumas cadeias que 
dou. Uma das coisas que digo sempre é: cuidado que a legislação em Portugal está sempre a 
mudar. Portanto, não tomo isto como certo. Isto é o que é certo hoje, mas um dia em que vão 
precisar disto, do ponto de vista profissional, tenham o cuidado de ir procurar informação nova. É 
disto que eu estou a falar. Quem diz legislação, há muitas outras coisas. (…) Não quer dizer que 
hajam algumas matérias como história, por exemplo, não muda, não é! Vai-se descobrindo algumas 
coisas novas, mas não muda por aí além. Haverá cá matérias que permanecem, mas há outras de 
facto não (Perito_10_21102019_p. 1, l. 25-37). 

Como afirma o Perito 04, “a aprendizagem e a construção de conhecimento constituem um processo 

social e cognitivo” (Perito_04_03102019_p. 2, l. 75-76), estando aqui presente a relação emocional 

estabelecida entre os diferentes intervenientes do ato de aprender. Sobre este assunto, o Perito 06 

acrescenta: “Porque só se aprende quando há vínculo. Vínculo afetivo, emocional e estético” (Perito_ 

06_08082019_p. 5, l. 236-237), “Eu não aprendo pelo que o outro diz, eu aprendo o outro” 

(Perito_06_08082019_p. 9, l. 447), estando, também, em concordância o Perito 03 “A aprendizagem 
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sem afetos não é aprendizagem” (Perito_ 03_10102019_p. 12, l. 616-617).  Esta ideia de ligação entre 

quem ensina e quem aprende, também, está presente nas narrativas dos professores, por exemplo: “Ela 

anda contente porque eu acho que é o princípio para a aprendizagem” (Professores_EB1_Rute_p. 3, l. 

151-152), “Como já se sabe há muitos anos, os miúdos também aprendem melhor se sentirem alguma 

empatia com quem está a trabalhar com eles” (Professores_EB23_Mónica_p. 12, l. 597-599). 

A aprendizagem é um processo complexo e sobre este assunto o Perito 06 tece uma crítica ao modelo 

educativo atual quando declara “(…)  mesmo aquilo que se considera que é aprendizagem, ela não 

acontece. Se tu perguntares a alguém de trinta anos se sabe fazer a raiz quadrada, não sabe. Se lhe 

perguntares coisas das ciências, da geografia, ele não sabe e se não sabe foi porque não aprendeu na 

aula” (Perito_06_08082019_p. 1, l. 17-19). Este Perito fala-nos de ‘ilusão da transmissão’, uma vez 

que grande parte das práticas pedagógicas vigentes privilegiam a ativação da memória a curto prazo em 

prol da memória a longo prazo e da estruturação interna do conhecimento. 

Mas há um engano. É mesmo um engano. Ou através de um professor papagaio ou através de uma 
inteligência artificial, eles não aprendem. Eles retêm na memória de curto prazo como para um 
teste. Resultados, isso?! Não é. Perguntando passados dez anos, eles não sabem porque não 
aprenderam. É ilusão da transmissão (Perito_06_08082019_p. 9, l. 416-419). 

Estes argumentos levam-nos a questionar os dados, encontrando nas narrativas dos adultos expressões 

ou ideias que evidenciem as estratégias pedagógicas utilizadas. Encontramos algumas diferenças, entre 

os discursos dos professores, inerentes às especificidades dos níveis escolares e da própria idade das 

crianças. Nos professores do 1.º ciclo do ensino básico, o foco é atribuído à disciplina de português e de 

matemática. Como refere o professor Heitor, “Nesta fase estamos muito focados com que eles aprendam 

a ler e a escrever” (Professores_EB1_Heitor_p. 6, l. 272). As estratégias utilizadas derivam das 

características, gostos e conhecimentos dos professores, em particular. Nas narrativas existem 

descrições que referem a utilização da música como estratégia de aprendizagem, por exemplo, nas 

palavras da professora Cândida: “A música faz parte desta profissão, não é? Nós temos muitas atividades 

em que a música faz parte. Em todos os temas nós podemos ensinar canções. Nós ensinamos muito 

cancões” (Professores_EB1_Cândida_p. 1, l. 34-36) e da professora Antónia, “(…) faço com que os 

miúdos cantem e dancem” (Professores_EB1_Antónia_p. 2, l. 68). Sendo este ciclo importante para a 

aquisição de competências de escrita e leitura, as estratégias descritas também incidem sobre este 

tópico. 

Eu perdia imenso tempo a esmiuçar cada palavra, cada parágrafo e obrigava-os também a terem 
uma opinião sobre o que aparecesse e que fosse interessante. Isso eu fiz sempre, justificar a sua 
opinião. Porque é que gostavam assim. Porque é que gostavam mais disto. E fazemos alguma 
atividade… e depois tínhamos que fazer a análise, como tinha corrido a atividade. O que achavam 
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que tinha corrido melhor, mas depois como as respostas podiam ser iguais porque ouvia o outro e 
então era fácil. Não, eles tinham que escrever o que pensavam (Professores_EB1_Antónia_p. 4-5, 
l. 159-164). 

A professora Rute descreve uma das atividades relacionada com conteúdos do Estudo do Meio onde a 

utilização do computador e da internet foi a estratégia para despertar a curiosidade dos seus alunos: 

Eu uso muito o quadro interativo. Se, por exemplo, aparece… ainda hoje estivemos a falar de 
furações, ciclones, tufões, qual a diferença. Até projetei e fui à internet para eles verem esses termos 
e tornados e ver o que acontece. Quer dizer, eu uso muito o quadro interativo e vou muito pela 
pesquisa e pela atualidade. Claro, que, às vezes, alguns textos são maçudos, mas tenta-se explorar 
o que tem de bom. (…). Quer dizer, eu tento sempre ir para aquela parte da curiosidade porque é o 
que me desperta a mim e tento jogar comigo nesse sentido. Nós é que fazemos as coisas serem 
monótonas (Professores_EB1_Rute_p. 1, l. 23-30). 

As narrativas destes professores sugerem a existência de prática pedagógicas de índole tradicional e a 

aplicação de estratégias variadas em resposta às curiosidades das crianças, com base nos argumentos 

“A gente tem que estar sempre, sempre, sempre a dar matérias novas e a consolidar o que está para 

trás. Acho que é muita informação” (Professores_EB1_Heitor_p. 2, l.71-72), “(…) os programas são 

muito extensos” (Professores_EB1_Antónia_p. 2, l. 74; Professores_EB1_Heitor_p.2, l. 70), “As 

matérias são mais extensas e nós temos que aproveitar o pouco tempo que temos” 

(Professores_EB1_Rute_p. 1, l. 42-43). 

Com base nestes argumentos, o professor Heitor faz um alerta: 

Não há espaço para estar na rua. Não há espaço para praticar desportos, para aprender um 
instrumento musical. Para outras coisas que são agradáveis e que são importantes e eles não tem 
tempo para isso. Mesmo dentro da escola, por exemplo, a parte artística, na realidade é um bocado 
descuidada, que é a parte que eles gostam. A parte da educação física, a parte do drama, a arte do 
movimento, a parte da música, a parte das expressões (Professores_EB1_Heitor_p. 2, l.74-78). 

Já nos ciclos seguintes, as narrativas sobre as estratégias pedagógicas utilizadas não são tão expressivas 

e sugerem um afastamento ao nível da comunicação entre alunos-professores, realçada a ideia pela 

professora Nicole quando se refere à sua atividade docente, “tentando orientar, tentando criar grupos. 

Às vezes, temos muita dificuldade em ser diferentes porque nesta sociedade em que os meninos estão 

muito formatados e que trabalham para a formatação, tudo o que é diferente é rejeitado” 

(Professores_EB23_Nicole_p. 8, l. 411-413). 

Neste contexto, a utilização das tecnologias como estratégia é, também, mencionada, embora as 

condições sejam diferentes das existentes na escola do 1.º ciclo. Como descreve o professor Jacinto, 

Vamos agora aprender ou através de jogos e desafios ou usar a net de forma segura. Faz sentido 
estarmos a usar a net. Estamos a fazer uma pesquisa, estamos a fazer um trabalho de grupo. 
Quinze tablets para vinte e três ou vinte e quatro alunos. Se não têm tablet, usam o telemóvel. 
Porque não?! Têm tablet em casa, trazem. Porque não?! Não consigo perceber o que é que se 
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pretende… Quando a aula está a decorrer e é necessário estar a conversar, os telemóveis de cada 
aluno não podem estar a tocar, nem podem estar a receber mensagens, como é óbvio, porque há 
ali um momento de concentração e eles têm que perceber que há momentos para fazer cada uma 
das partes. Agora, é uma tecnologia que tem que ser útil e estar ao serviço do ensino. É que não há 
outra maneira. As aulas são mais seca, se for eu sempre a falar. São menos seca, se eu disser a 
mesma coisa com o uso do telemóveis. Eu estou a usar tablets no 8.º ano. Estou a dar um teste na 
plataforma Moodle. Eu nunca tinha feito isso. Estou a fazer uma experiência agora. E estou a ver a 
adesão dos miúdos. Estão encantados em fazer o teste aqui e não ser em papel e porque vêem logo 
a nota. Portanto, e é uma coisa tao básica. É fazer lá o teste que tem perguntas de opção 
(Professores_EB23_Jacinto_p. 7, l. 348-360). 

No entanto, pelas razões já referidas anteriormente, o uso dos computadores, dos tablets ou dos 

telemóveis são práticas só de alguns docentes. 

É também apontado, por alguns destes docentes, o argumento do currículo com sentido, que discutimos 

anteriormente na sequência das narrativas dos peritos. Também os docentes sentem que determinados 

conteúdos não fazem sentido para os alunos e, como tal, dificulta a sua apreensão. Como nos fala a 

professora Maria, 

(…) durante um período muito longo, para muitos alunos eu estava a ensinar matérias que eu sabia 
que isso nunca lhes ia servir na vida porque não era aquilo que eles iam seguir. E se eu tivesse 
autonomia, eu poderia propor trabalhar com aqueles alunos, outras áreas na minha disciplina que 
eu sentisse que aquilo ia ser uma mais valia para a vida deles. E, portanto, eu sentia-me presa 
aquele currículo e, muitas vezes, eles próprios me questionavam: ‘Mas Professora, isso serve para 
quê?!’. Eles perguntam muitas vezes isso, pelo menos na minha disciplina, às vezes, eles aprendem 
coisas que eles ainda não têm, não sabem para que é que aquilo serve. E se nós não lhes 
explicarmos aquilo não faz sentido na cabeça deles. Portanto, tem que fazer sentido, ainda que, às 
vezes, a explicação seja um bocadinho elaborada porque eles ainda não têm grande maturidade 
(Professores_EB23_Maria_p. 1, l. 17-25). 

As decisões políticas e as orientações decretadas pelo Ministério de Educação, através do Despacho n.º 

6478/2017, de 26 de julho, que apresenta o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(Martins et al., 2017) e o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (Ministério da Educação, 2018), que 

refere orientações para o desenvolvimento de processos de autonomia e flexibilidade curricular tem 

produzido algumas mudanças nos contextos educativos, embora não suficiente em quantidade e 

qualidade. No entanto, observamos, especialmente, nas narrativas dos professores do 2.º e 3.º ciclos o 

conhecimento destas orientações e algumas práticas que rumam à concretização no terreno. Como 

refere a professora Rebeca, 

(…) o ano passado entraram essas competências essenciais. Pensamento crítico e criativo, sentido 
estético, autonomia, desenvolvimento pessoal. Estão elencadas, são dez competências que fazem 
parte do perfil do aluno do século XXI e isso começou a implementar-se ainda a título experimental 
na nossa escola. No ano passado passou a ser obrigatório. Já houve escolas piloto que avançaram 
anteriormente e que já têm formas de articular diferentes entre as disciplinas que desenvolvem 
vários projetos, os tais DAC, domínios de articulação curricular. Nós começamos o ano passado. 
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Temos assim uma ou outra experiência de domínio de articulação curricular, mas ainda é um 
processo muito inicial de aprendizagem (Professores_EB23_Rebeca_p. 3, l. 134-141). 

A implementação destas orientações é lenta e gradual, realizada nesta escola ainda a título experimental, 

como refere, passando por dificuldades e adaptações que confere, também aqui, um processo de 

aprendizagem por parte da comunidade educativa, pois como refere a professora Mónica, “adaptamos 

sempre à forma como a gente sabe. Não é?” (Professores_EB23_Mónica_p. 5, l. 265-266). 

Neste assunto das políticas educativas, encontramos consenso na opinião dos peritos e na prática dos 

professores. Como referem os Peritos 03, 05, 06 e 09, “os nossos países, de uma forma ingénua, 

seguem a pensar que estas coisas se mudam com leis. (…). As leis não são capazes de mudar a prática” 

(Perito_05_05092019_p. 3, l. 133-134, 136), “A via da reforma nunca resultou” 

(Perito_06_08082019_p. 1, l. 16), “(…) é muito importante nós percebermos que não é só uma 

mudança que passe por uma medida e, infelizmente, tem passado muito por isso” 

(Perito_03_10102019_p. 4, l. 186-187), “O importante era que o caminho fosse de baixo para cima, 

mas ser de cima para baixo parece que, pelo menos, lá em cima há vontade que as pessoas tenham 

autonomia. Agora, resta saber se as pessoas também estão preparadas para ter essa autonomia” 

(Perito_03_10102019_p. 7, l. 344-347), “(…) o método da reforma não é adequado” 

(Perito_09_28102019_p. 1, l. 39). O Perito 08 acrescenta um outro argumento a esta discussão, 

o Ministério da Educação e, particularmente, o Secretário de Estado, João Costa, teve uma 
importância decisiva, aqui, porque criou as condições do ponto de vista jurídico, criou as condições 
do ponto de vista da organização, criou as condições do ponto de vista dos documentos 
fundamentais para que, agora, as escolas possam elas definir os seus próprios percursos. Isto está 
salvaguardado pela Lei porque a Lei não obriga a que todas as escolas estejam com 25% de 
autonomia ou que todas trabalhem em DAC’s. Não, têm que ser as escolas a decidir isso. Eu acho 
que esta é das medidas mais inteligentes e mais sensatas porque se as escolas não são capazes 
de decidir isto, não é porque o Ministério impõe que as escolas vão mudar. E parece-me que isto 
está salvaguardando pela atual legislação (Perito_08_18102019_p. 3, l. 120-129). 

Apesar disto, há quem não acredite no poder reformativo da política educativa atual, sendo as previsões 

poucos animadoras (Perito_09_28102019_p. 4, l. 162; 177-178). No contexto educativo que 

estudamos, a professora Rebeca reconhece que “(…) há algumas mudanças, mas isso depende muito 

não só das políticas, mas depois dos professores” (Professores_EB23_Rebeca_p. 3, l. 149). A professora 

Mónica explica algumas causas possíveis do fracasso, 

(…) eu acho que há um esforço por parte do Ministério da Educação que vem dar um bocadinho de 
ânimo a algumas práticas que eram feitas, mas que uma pessoa sentia-se, assim, a navegar. Pronto, 
eu faço isto porque acho importante, mas se calhar o Ministério não acha nada. E os miúdos… 
alguém pode achar que eu estou aqui a perder tempo com isto (Professores_EB23_Mónica_p. 1, l. 
46-49), 
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acrescentando que sente mais disponibilidade por parte dos colegas para aceitar novos desafios, 

justificando: “(…) porque nos sentimos um bocadinho legitimadas pela própria política do Ministério da 

Educação” (Professores_EB23_Mónica_p. 2, l. 58). Este sentimento, na classe docente, de que as suas 

práticas pedagógicas não estão de acordo com as orientações das entidades superiores ou de acordo 

com o que é esperado pela sociedade gera reticências e inércias, 

porque nós também temos um mau exemplo do Ministério, que é: nós arriscávamos e depois 
apanhávamos por cima e as pessoas já apanharam tanto que é natural que se sintam de pé atrás. 
Ok, eu vou fazer isto, mas daqui a um ano ou dois já me estão a cair em cima porque devia ter ido 
por ali… são aquelas coisas do costume. Eu concordo com a flexibilidade e acho que as escolas aos 
pouquinhos… acho que aqui na escola estamos a tentar fazer alguma coisa. Ainda um bocadinho, 
como é que se costuma dizer, do ‘experimenta, retrocede e depois avança outra vez’. Mas também 
é assim que a gente faz caminho (Professores_EB23_Mónica_p. 2, l. 75-81). 

Um outro argumento apresentado por parte dos professores prende-se com o facto de se sentirem 

sozinhos, “a apalpar terreno para ver como é que conseguimos fazer isto” 

(Professores_EB23_Mónica_p. 5, l. 253). Consideram que as orientações políticas não são devidamente 

esclarecidas provocando desordem nos contextos educativos. Como refere a professora Elisa, “Sim, 

pouco explicadas. Acho que as pessoas continuam a não entender muito bem a necessidade” 

(Professores_EB23_Elisa_p. 1, l. 42) e no meio da incerteza o professor Jacinto afirma sentir-se 

desnorteado: “Eu, por exemplo, fui nomeado (…) e eu não tenho muito a noção do que tenho que fazer, 

porque andamos todos às apalpadelas” (Professores_Eb23_Jacinto_p. 6, l. 277-278). Na opinião da 

professora Mónica, “(…) eu concordo com a flexibilidade curricular, com muito da coisa que está lá. O 

que é que eu não concordo? É, como sempre, isto é lançado para as escolas sem haver muita preparação 

dos professores” (Professores_EB23_Mónica_p. 2, l. 59-61). 

Um outro conceito que se realça nos dados é a avaliação. Esta é narrada pelos adultos como necessária, 

no entanto, é muito criticada na sua forma de operacionalização. Vejamos os argumentos. 

A visão crítica dos peritos passa pelo fundamento da ideia cultural de avaliação, onde na opinião do 

Perito 10, “(…) achamos que a avaliação é só fazer uns exames no final do período e tal. Pronto. A 

própria avaliação, também, é um… ao mudar o sistema, temos, também, que mudar a avaliação” 

(Perito_10_21102019_p. 8, l. 379-381). O Perito 07 entende que a avaliação deve ser suportada pela 

aplicação de um conjunto de instrumentos avaliativos, encontrando o equilíbrio na leitura daquilo que a 

criança, aluno, adquiriu como conhecimento e como competência. 

Repare, o teste é um instrumento de avaliação como outros. Não pode é ser único. Não é? Portanto, 
não há… não há… Não tenho nada contra testes, tenho contra quando um aluno perante dois anos 
inteiros a única coisa que faz é testes e não participa num debate, não… não faz um ensaio, não 
faz uma apreciação crítica, etc. (Perito_07_08102019_p. 6, l. 293-296), 
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complementando a ideia afirmando: “(…) É uma prática, não é, e sabemos que existe. Agora, também 

não é por abolirmos os testes completamente que eu chego à boa prática. Portanto, é uma questão de 

equilíbrios” (Perito_07_08102019_p. 6, l. 298-299). Por sua vez, o Perito 04 acrescenta o ponto de 

vista da individualização quando afirma: “A avaliação baseada numa prova tipo exame desvaloriza as 

capacidades individuais para a resolução de problemas, na medida em que espera uma resposta 

comum. Neste modelo de avaliação estamos a estandardizar tudo e a escola emergente é 

completamente diferente” (Perito_04_03102019_p. 7, l. 362-365). 

O Perito 01 fala-nos da prática no Reino Unido, similar à existente em Portugal, partilhando, juntamente 

com os restantes peritos, a ideia errónea sobre a avaliação e as suas práticas. 

Eu lamento que se trabalhe de forma idiota no sistema educacional do UK, nós testamos crianças 
em palavras falsas que nem sequer existem para perceber se a sua fonologia é correta, com 6 anos. 
Quando introduzem testes padrão na escola, quatro anos para as competências. É uma loucura! 
Testar é completamente errado. Não precisas de o fazer nessa idade. Se estivermos a falar do outro 
currículo, eu não tenho a certeza a 100%, eu penso que seria diferente se soubéssemos que algumas 
vozes não são dominadas e que certas classes de pessoas não são dominadas pelo currículo. Se 
pudéssemos ter a certeza de que podemos colocar as pessoas ao mesmo nível, talvez fosse boa 
ideia (Perito_01_17072019_p. 3, l. 115-123). 

O Perito 05 coloca ênfase nas consequências provocadas pela prática da avaliação estandardizada, 

As crianças têm que chegar aos níveis previstos nos programas, onde toda a avaliação é… a ideia 
é, como dizia antes, é que eles são pequenos. Significa que são vazios. Como vasos vazios que 
graças à sabedoria dos professores e para a escola vão-se alienando. E a avaliação é medir o quanto 
o vaso se alienou! Porque se todos os alunos são iguais, porque são todos ignorantes e se para 
todos o professor ofereceu o mesmo, depende só de os alunos aproveitarem ou não aproveitarem 
esta oferta, na qual a avaliação é uma busca das lacunas e todo o compromisso da família e da 
escola é eliminar as lacunas e não desenvolver os talentos (Perito_05_05092019_p. 2, l. 65-71). 

Nas palavras do Perito 06, “(…) exame não avalia nada! Prova não prova nada! Teste não serve para 

nada” (Perito_06_08082019_p. 4, l. 170-171). Este Perito, contando-nos sobre a sua experiência 

profissional sobre este assunto, clarifica o seu entendimento sobre as práticas de avaliação correntes: 

Eu tive a oportunidade de ser professor de professores do ensino secundário, num curso que era de 
formação pessoal e social. Isto há uns 20 e tal anos atrás, eram professores do secundário já com 
10, 20 anos de profissão. Alguns até mais. E eles falaram das notas e eu disse que as notas não 
significam nada. ‘Não, nós avaliamos.’. Não, nota não é avaliação, é classificação e expliquei-lhes o 
que era avaliar. Eles disseram que… Eu perguntei-lhes como é que dão a nota e eles disseram: ‘Nós 
aplicamos três testes no final de cada período. Chegamos ao fim do período, dividimos por três e 
damos a nota.’ E eu disse que isso não pode ser feito. ‘Como não pode ser feito?!’. Não pode. Eu 
disse a nota de teste é de escala intervalar de variável contínua. A nota de pauta é de escola ordinal, 
variável discreta. Não se pode passar nota de teste para nota de pauta desta maneira! O que é que 
andamos a fazer?! Os professores não sabem sequer porque é que fazem o que fazem. São 
ingénuos, ignorantes (Perito_06_08082019_p. 5, l. 221-231). 
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Na concordância plena entre os peritos sobre este assunto, considera-se necessária uma reflexão 

profunda sobre este assunto, que não é exclusivo desta tese, mas que é extremamente relevante para a 

discussão sobre a escola do futuro. 

Avançando na discussão sobre as perspetivas existentes no que se refere a processos de mudança na 

escola, encontramos nas narrativas dos professores e dos pais muita incerteza e insegurança, 

especialmente, quando se referem à tecnologia. Nas suas palavras encontra-se a dificuldade na 

identificação do que é preciso mudar e como mudar. Nas narrativas dos peritos encontramos algumas 

ideias que consolidam a importância de determinados conceitos, na sua função, na sua prática e na sua 

forma. 

Expressando evidências sobre incertezas e inseguranças por parte dos pais, evidenciamos, por exemplo, 

a opinião da mãe da Alexandra quando refere: “Não se sabe que escola será melhor para os nossos 

filhos porque nem eu sei como será a tecnologia de amanhã. Não posso projetar uma escola, terá que 

ser a melhor possível e que eles gostem e que se sintam bem e que aprendam. É que de ano para ano, 

cambia muito. Cambia tudo” (Pais_E23_Alexandra_p. 8, l. 377-380). Questionados os pais sobre a visão 

de uma ‘escola de sonho’, as narrativas denunciam ideias que provêm do amor que um pai ou uma mãe 

tem pelo seu filho ou filha: “Para mim, a escola de sonho é aquela que ele vem, às vezes, ele reclama 

(…), mas isso são coisas que vão e vêm no momento. Eles vêm felizes e saem felizes. Por isso, a escola 

de sonho é essa, não é. Onde eles se sentirem bem” (Pais_EB1_Jorge_p. 5, l. 251-254) e “A escola de 

sonho para as minhas filhas seria uma escola em que aquilo que lhes é transmitido ou aquilo que lhes 

fosse transmitido fosse adequado às pessoas que elas potencialmente serão” (Pais_EB1_Carlota_p. 6, 

l. 306-307). As restantes respostas também não incidem sobre elementos específicos, o que nos sugere 

alguma conformidade com a realidade existente, pois também estes pais vivenciaram esta realidade de 

forma semelhante, sendo assumida condescendentemente. 

Por sua vez, questionados os professores sobre o futuro da escola e, em específico, o futuro da profissão 

encontramos respostas com muita incerteza e sem concretizações específicas. A maior parte dos 

professores com quem conversámos expressou-se de forma hesitante, por exemplo: “Sei lá! Não 

imagino” (Professores_EB1_Antónia_p. 7, l. 366). Outros assumem a sua importância nesta construção 

individual da criança, mas abrem à possibilidade de os espaços e as metodologias serem diferentes. 

2050, escolas e professores… não sei. Acho que vai haver, talvez, escolas… acho que vai haver 
espaços de aprendizagem. Se calhar, não sei se… espaços onde as crianças… vão ser locais onde 
vão aprender, sem estar com esta rigidez de ter aqui uma turma, ali outra turma. Vão ser espaços 
de aprendizagem, vários espaços de aprendizagem onde as crianças vão estar segundo os seus 
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interesses. Onde vai haver só monitores. Um professor já não tem apenas 30 alunos, vai ter 200 
alunos (Professores_EB1_Heitor_p. 6, l. 311-315). 

Eu acho que vai haver sempre, podem não se chamar professores, mas há-de haver sempre alguém 
que oriente. Que oriente. Não sei… eu tenho assim algumas… eu não tenho a certeza absoluta, mas 
eu acho que apesar de nós hoje não… a escola não ser exatamente como quando nós aprendemos, 
em que nós fomos lá buscar conhecimentos. E, agora, vamos buscar não só conhecimento, mas 
maneiras, formas, ferramentas para aprender coisas. Que nós agora temos acesso à informação 
fácil. Eu acho que há-de haver sempre alguém acima ou alguém que, digamos, oriente 
(Professores_EB23_Maria_p. 6, l. 301-306). 

Neste âmbito da discussão há uma ideia que é partilhada entre os professores, os pais e os peritos, que 

é a necessidade da relação entre criança-adulto, aluno-professor. O papel do professor, nas palavras do 

Perito 05 e do Perito 03, dos “bons professores” (Perito_05_05092019_p. 6, l. 291; 

Perito_03_10102019_p.12, l. 601) será sempre indispensável. Poderão existir argumentos que 

sugerem a substituição dos professores por máquinas, o que na opinião de alguns peritos seria atribuído 

aos intitulados ‘maus professores’. No entanto, como afirma o Perito 08, 

Alguns professores seriam substituídos com muita vantagem. Mas um professor que faz um 
trabalho, em que o seu trabalho é um contributo para o desenvolvimento da inteligência, para a 
afirmação da pessoa, para que cada um descubra aquilo que é. O professor que faz isto, neste 
momento, não é passível de ser substituído (Perito_08_18102019_p. 17, l. 837-840). 

Neste sentido, os dados provenientes das narrativas dos adultos, principalmente no grupo dos peritos, 

sugerem que o foco da mudança está na figura do professor, cabendo-lhe encontrar o(s) caminho(s) para 

a reinvenção da escola do futuro. Nesta concordância, o Perito 07 atribuiu à figura do professor um 

futuro de responsabilidade social, referindo: “acredito que professor é uma profissão de futuro. (…). O 

professor terá de ser cada vez mais o garante da fiabilidade e da credibilidade do conhecimento” 

(Perito_07_08102019_p. 7, l. 313-315). O Perito 02 simplifica o sentido de responsabilidade, “Eles 

estão ali para ajudarem os miúdos a crescer e isso tem que ser um critério máximo” 

(Perito_02_09102019_p. 5, l. 214-215). O Perito 03 prolonga a influência que esta figura representa 

para o nosso crescimento intelectual e social, declarando “O professor vai ser muito diferente. Vai ser 

alguém que vai dotar o aluno de competências para ele ser capaz de aprender e não é aprender só 

naquele momento, é aprender ao longo da vida. E para isso o professor também tem que ser capaz de 

aprender ao longo da vida” (Perito_03_10102019_p. 12, l. 584-587). Neste argumento temos, também, 

presente a ideia de que a profissão de professor manter-se-á num processo constante de aprendizagem, 

partilhada pelo Perito 06 quando refere “professor não é objeto, é sujeito de aprendizagem. Toda a 

formação é autoformação” (Perito_06_08082019_p. 1, l. 45-46). Nesta renovação da profissão, o Perito 

08 expõe uma ideia fundamental: “A grande questão está em perceber como é que o professor é preciso 

para este novo tipo de desafios. Para que o professor não faça pelos seus alunos aquilo que aos seus 
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alunos compete fazer, mas também que não os abandone” (Perito_08_18102019_p. 12-13, l. 569-

572). Neste papel de quem ensina, o Perito 01 refere um reajuste à sua função no sentido de que 

O professor não tem que ser o expert todo o tempo, mas sim um guia para te ajudar a chegar à 
informação. E o estudante pode chegar com uma informação e dizer ao professor: ‘Eu encontrei 
isto. Como é que trabalho com isto?’ E o professor pode aconselhar no caminho a seguir, em vez 
de o professor dizer ‘Isto é o que tu precisas de saber’. Guia o estudante pelo seu caminho. Isto são 
coisas mesmo importantes (Perito_01_17072019_p. 2, l. 70-74). 

Nesta reflexão sobre o papel do professor, o Perito 01 faz referência, no seu discurso, às dificuldades 

que a classe docente tem vivido e que interferem na imagem presente que esta profissão assume na 

sociedade e, em específico, na interiorização que eles próprios fazem da sua profissão, levando-nos este 

assunto às questões discutidas no ponto 3.3.3. Dimensão Social. Nas palavras do Perito 01, 

eu penso que eles têm várias dificuldades. Há muitos anos são culpados pelas medidas de queda 
e, metaforicamente, a saltar fora de uns locais para outros, a fazerem coisas sempre diferentes para 
que os resultados ressaltem e eu sinto muito pelos professores que estão presos nessa posição. Eu 
penso que a mudança deve resultar na redução do fardo da avaliação de professores e tender mais 
da criação de ambientes de ensino e aprendizagem e menos de ambientes de avaliação. Eu penso 
que isso ajudaria. Estas seriam as condições onde seria possível aos professores mudarem a forma 
como pensam sobre ensino e aprendizagem. (…). Até ao momento, não são capazes de as deixarem 
ir porque são o resultado do julgamento das pessoas. É muito difícil inovar num currículo que é 
muito performativo e que se resume a um conjunto de medidas lúdicas de participação 
(Perito_01_17072019_p. 3-4, l. 148-158). 

No conjunto de ideias, apresentadas pelos peritos, o futuro da escola passa, também, pelo 

“desenvolvimento das capacidades pessoais de cada um dos alunos” (Perito_05_05092019_p. 2, l. 

84), defendido pelo Perito 05 sustentada a ideia na Convenção dos Direitos das Crianças e pela 

capacidade de trabalharmos em rede, como declara o Perito 04 quando descreve a sua ideia de escola 

emergente, 

É uma escola em que eventualmente um aluno se dedica à música, ao desporto, às artes, à escrita, 
à ciência ou à tecnologia, entre outros domínios. E depois são capazes de trabalhar em rede. Ao 
trabalharem em rede e colaborativamente estão a afirmar a escola do futuro. É um conceito de 
futuro para a educação. Criar centros de interesse nos quais cada um desenvolve a sua expressão 
em partilha e de forma colaborativa para construir uma oferta educativa mais completa 
(Perito_04_03102019_p. 8, l. 366-371). 

3.3.6. Dimensão tecnológica 

As narrativas dos adultos sobre a tecnologia em contexto educativo focam-se nos aspetos da sua 

utilização, principalmente, como instrumento de apoio à aprendizagem, sendo esta última ideia mais 

forte no discurso dos professores e dos peritos. 

A utilização das tecnologias por parte das crianças é um assunto controverso trazendo à discussão vários 

pontos de vista. Encontrámos nas narrativas dos pais, por um lado, argumentos em defesa da 
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importância do uso deste tipo de equipamentos nas escolas, provenientes do reconhecimento do mundo 

cada vez mais digital. Esta ideia está presente nos argumentos destas duas mães: “Eles têm que saber 

usar a tecnologia e faz parte agora da nossa vida. Também estará muito ligada com a escola do futuro” 

(Pais_EB1_Clara_p. 2, l. 87-88) e “Na questão da tecnologia, sim, acho que eles deviam apostar um 

bocadinho mais até porque o futuro… o futuro e o presente são as tecnologias” (Pais_EB1_Jorge_p. 3, 

l. 152-153). Neste abraçar das tecnologias há algumas reticências por parte dos pais, que passam, na 

perspetiva da mãe da Fátima, pelo uso controlado: “Ela tem um computador deste género [tablet] em 

que ela pode também usar livremente, com algumas restrições. Quem diz livremente, diz assim algumas 

coisas que ela pode utilizar” (Pais_EB1_Fátima_p. 2, l. 58-60) e, na perspetiva da mãe do Fernando, 

pela utilização como auxiliar na aprendizagem, presente no seu argumento saudosista: “É verdade que 

eu vejo que eles gostam mais de estudar no computador, mas eu acho que o papel, ainda ficam cá mais 

coisas. (Pais_EB1_Fernando_p. 11, l. 569-570). Em todos estes contextos familiares existem 

computadores ou tablets e é evidente que estão presentes nos desejos das crianças, por exemplo, como 

refere a mãe da Constança, “Até porque foi a prenda dela agora no Natal. Ela queria muito um 

computador” (Pais_EB23_Constança_p. 6, l. 313). 

A importância da escola no que se refere à utilização das tecnologias digitais é destacada pelo pai da 

Mafalda (EB23) e do Marcelo (EB1) que considera necessária uma preparação estruturada. 

Eu acho que a tecnologia não é ainda muito usada. Vai sendo usada, q.b. O problema é que eles, 
também, como estão tão rodeados de tecnologia… estes meninos não são meninos que saibam 
muito de tecnologia. Eles sabem jogar joguinhos. Sabem ir ao Youtube, mas depois… isso é tudo 
superficial. Mesmo, no fundo, eles não sabem, eles precisam de TIC para saber lidar com uma folha 
Excel ou precisam de TIC para saber fazer uma tabela ou ordenar um texto no Word. Eles não sabem 
fazer isso. Portanto, a tecnologia deles é muita básica e muito superficial, é oca. Portanto, neste 
sentido a escola é importante para lhes dar mais profundidade, sem dúvida 
(Pais_EB1_Mafalda+Marcelo_p. 3, l. 129-135). 

Por outro lado, há também argumentos que afastam a ideia de necessidade de convivência constante 

com estes equipamentos, principalmente nas idades mais jovens, como é o caso do pai da Carlota que 

refere: “Eu tento avidamente afastá-las… eu não as impeço porque isso seria impossível, diria até 

estúpido, digamos assim. Mas eu tento afastá-las, elas não têm tablet, por exemplo, da convivência 

exclusiva do tecnológico” (Pai_EB1_Carlota_p. 5, l. 265-267). Sobre as práticas escolares, este pai, 

considera existir uma “pressa exagerada” (Pai_EB1_Carlota_p. 9, l. 474) quando é solicitada a pesquisa 

na internet como trabalho de casa, argumentando: 

Têm que ir à internet fazer uma pesquisa. Para quê? Não é preciso ir à internet fazer pesquisa destas 
coisas. Existem outros recursos que dão acesso a esta informação. Não é preciso internet. Elas 



254 

daqui a bocado não sabem o que é um livro, quer dizer! Leem os livros de histórias, mas não 
conseguem perceber! (Pai_EB1_Carlota_p. 9, l.474-477). 

O argumento da falta de maturidade das crianças para a utilização destes equipamentos é referido por 

dois dos pais entrevistados e, como tal, é estimulador de ações restritivas: “elas não têm maturidade 

para perceber aonde é que estão a andar embora haja lá coisas altamente positivas, como é evidente” 

(Pais_EB1_Carlota_p.10, l. 499-500), “O telemóvel, eles não têm maturidade para ter” 

(Pais_EB1_Jacinta_p. 5, l. 218). Uma outra perspetiva dos pais que os levam a restringir o uso das 

tecnologias, passa pela ideia de benefício no “brincar na rua” (Pais_EB1_Jacinta_p. 4, l. 164) com 

outras crianças, momentos que, na opinião da mãe da Alexandra, diminuíram. 

Eu acho que esses inventos naturais desapareceram um bocado. Parecem todos, um bocado, robôs 
por causa da tecnologia. Um bocado isso. E perderam muito o jogo de criança, de interação entre 
crianças. Eles interagem, mas perante um computador! Eles brincam mediante um computador 
(Pais_EB23_Alexandra_p. 2, l. 66-69). 

Os professores descrevem as tecnologias como ferramentas que têm ao dispor para apoiar as suas 

práticas pedagógicas, afirmando que “vou ao computador e mostro isso tudo” 

(Professores_EB1_Cândida_p. 2, l. 103), “o quadro interativo ajuda muito” 

(Professores_EB1_Cândida_p. 6, l. 273), sendo o quadro interativo considerado, por estes professores 

de 1.º ciclo, como “muito, muito importante” (Professores_EB1_Rute_p. 5, l. 234), “uma base para 

tudo” (Professores_EB1_Anabela_p. 4, l. 173). 

As possibilidades oferecidas pelos computadores e pelo acesso à internet permitiram aos professores 

pensar e diversificar nas metodologias de ensino e de aprendizagem, como referem estas professoras: 

“Agora temos estes meios, a internet e temos acesso a coisas que antes não tínhamos e tentamos fazer 

algo diferente” (Professores_EB1_Antónia_ p. 1, l. 37.38), “Então, o professor tem sempre necessidade 

de vamos ver, vamos pesquisar e realmente tirar-lhes as dúvidas e pô-los satisfeitos. Realmente, o 

professor é curioso e também gosta de ver, mostrar e saber com eles e sem essa ferramenta era 

impossível” (Professores_EB1_Rute_ p. 5, l. 235-237), chegando a considerá-las indispensáveis ao 

ponto de afirmarem: “hoje em dia, eu já não consigo trabalhar sem isto” (Professores_EB1_Heitor_p. 

1, l. 40). 

O cenário existente nesta escola de 1.º ciclo pode ser considerado privilegiado, pois as mesmas 

referências não encontrámos nas narrativas dos professores da escola do 2.º e 3.º ciclos, cujo discurso 

é negativo e com vários problemas associados. Neste contexto, em particular, são apontados problemas 

resultantes da existência de equipamentos obsoletos e em pouca quantidade tendo em consideração o 

número de professores e alunos, como descrevem estas duas professoras: 
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(…) dentro da escola temos 15 ou 20 computadores na sala de informática e depois temos um 
computador por mesa nas outras salas e já está obsoleto. Isto é equipamento com mais de 15 anos. 
Portanto, esta escola não sofreu obras, não sofreu remodelação nenhuma. Os equipamentos têm 
essa idade e existem em pouca quantidade. Na sala dos professores temos três computadores. Aqui 
na sala dos diretores de turma, temos um. Somos 30 diretores de turma. Portanto, as escolas 
também não têm as melhores condições para se trabalhar com melhor qualidade ou dar melhores 
condições de trabalho aos professores (Professores_EB23_Rebeca_p. 2, l. 58-64), 

“Não há computadores para levar para a sala de aula. Agora já começa a haver uns portáteis, que dá 

para dois, e são requisitados pelos professores de história ou geografia porque têm mais necessidade. 

Portanto, não chega!” (Professores_EB1_Dalila_p. 4, l. 210-212). 

Estas queixas e constrangimentos foram já apontados em outros estudos, de diferentes temáticas e níveis 

de profundidade sobre este assunto, pelo que servem aqui para exemplificar os dois pontos de vista. 

Por sua vez, os telemóveis também nos conduzem a duas interpretações posicionando-se entre o bem e 

o mal. Existem professores que conseguem tirar partido das potencialidades destes equipamentos, 

utilizando-os com intenções pedagógicas nas salas de aula, como é o caso descrito por estes dois 

professores, que os vêem como uma ferramenta “(…) útil para as necessidades” 

(Professores_EB23_Jacinto_p. 7, l. 340), argumentando que “os miúdos agora andam sempre com o 

computador, então temos que os deixar levar o computador para a sala” (Professores_EB23_Jacinto_p. 

1, l. 40-41). Compreendem que estas práticas os ajudaram no desempenho da sua função, chegando 

ao ponto de pensarem que “se eles não pudessem aceder ao telemóvel, eu estava tramada porque não 

conseguia… a minha vida era muito mais dificultada” (Professores_EB23_Mónica_p. 8-9, l. 377-378). 

No outro lado, encontrámos a perspetiva de uma professora desmotivada para o uso das tecnologias, 

argumentando: 

Não vale muito a pena os professores, nesta fase, investirem muito nas tecnologias porque nós 
chegamos à escola e não temos nada. Nem o projeto funciona. O computador é da época dos 
dinossauros, como eu costumo, às vezes, dizer. Porque aquilo realmente não passa um filme, 
porque a net é muito fraca. A gente pode trazer as melhores coisas de casa, mas… Eu e muitos 
colegas até trazemos muitos materiais, depois somos confrontados com o plano B e o plano B é 
sempre o mesmo. É o PowerPoint ou ouvirem qualquer coisa áudio, mas depois quando, às vezes, 
queremos fazer uma coisa mais elaborada ou os computadores não chegam… 
(Professores_EB23_Maria_p. 2, l. 69-75). 

A solução é encontrada nos equipamentos das crianças que, embora estejam apresentados como 

proibidos, são utilizados em contexto de sala de aula. “Nós temos usado os telemóveis dos alunos, eu 

uso. Portanto, eles podem usar o telemóvel na sala, usam muitas vezes para fazer pesquisas. Mesmo, 

às vezes, a meio da aula” (Professores_EB23_Mónica_p. 2, l. 75-76). 
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Outros professores vêem nos telemóveis problemas que comprometem o relacionamento entre todos os 

elementos de uma comunidade educativa. A professora Nicole afirma “a tecnologia pode ser e é, muitas 

vezes, utilizada como uma arma” (Professores_EB23_Nicole_p. 6, l. 294-295), descrevendo situações 

em que “tivemos que proibir os telemóveis na entrada dos balneários porque eles levam… eu sei que os 

telemóveis, hoje em dia, servem para tudo” (Professores_EB23_Nicole_p. 6, l. 284-286). 

A utilização dos telemóveis nos espaços de recreio é identificada como um problema da escola, no 

entender desta professora com consequências ao nível da relação entre pares. Afirma: “Depois há um 

senão que é a utilização do telemóvel nos recreios. Se reparar, nós vemos imensos miúdos encostados 

a uma parede de volta do seu telemóvel e, portanto, a socialização não está a acontecer. Eles estão a 

jogar” (Professores_EB23_Rebeca_p. 5, l. 262-264). 

Há ainda a identificação, nas narrativas dos professores, de um outro fator de constrangimento que 

passa pelo uso inadequado ou pela dificuldade na utilização das tecnologias, como assumem estas 

docentes: “(…) é nessa parte que eu não me sinto preparada. Para os tablets… ainda não tenho o à 

vontade. Eu uso para expor a aula, para mostrar coisas…” (Professores_EB1_Antónia_p. 3, l. 109-110), 

“(…) usar tabletes, usar o sistema de aulas com os meninos terem cada um o seu tablet, isso eu não 

domino tanto” (Professores_EB1_Antónia_p. 3, l. 118-119), 

já há 28 anos tínhamos pautas feitas em computador, mas a verdade, verdade, é que ainda há 
escolas onde as pautas são feitas a computador e ainda toda a gente canta as notas como se 
cantava há 30 anos atrás. Ainda se continua, as atas são feitas por computador, e ainda se continua 
a trancar as atas como se fosse possível escrever mais alguma coisa! São hábitos enraizados! É 
suposto a tecnologia levar-nos a gastar menos papel. Maravilhoso que seria. Agilizar as 
comunicações, tornar mais céleres todos os processos e, de facto, há um conjunto de práticas que 
estão muito enraizadas em nós e que são muito difíceis de desenraizar. Eu também faço parte. A 
escola precisa de pessoal novo e há, muitas vezes, a tecnologia mal utilizada 
(Professores_EB23_Nicole_p. 10, l. 495-499). 

Estas narrativas transportam o nosso pensamento para o conceito de aprendizagem ao longo da vida de 

que falavam o Perito 04 e o Perito 02. Embora a formação contínua de professores tenha como finalidade 

atualizar conhecimentos e competências, as ofertas não chegam a todos e não respondem a todas as 

necessidades aqui identificadas. Seria necessário incorporar esta formação em contexto real de trabalho, 

com verdadeira prática, pois como assume a professora Mónica, “nós temos muita dificuldade, em 

perante os alunos, dizermos que não sabemos” (Professores_EB23_Mónica_p. 8, l. 379-380). 

No grupo de peritos, também aqui encontrámos perspetivas reservadas e perspetivas defensoras sobre 

o uso da tecnologia na aprendizagem. 
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Nas perspetivas reservadas enquadramos a opinião do Perito 05 que numa viagem ao passado reflete 

sobre as várias ferramentas que se cruzaram com a atividade educativa: 

Passou bastante esta confiança de que as tecnologias podem salvar o mundo ou que a tecnologia 
pode salvar a escola. E eu não creio, nunca o pensei. Eu, como sou velho, já escutei isso muitas 
vezes. Dizia-se da instrução programada, nos anos 70. Depois se disse pela televisão, que se podia 
criar um curso escolar feito pelos melhores professores, pô-lo em cassete, distribuí-lo por todas as 
escolas e todas as escolas vão…. Não funciona! Não é assim. O que deve ser a escola é muito mais 
profundo, muito mais delicado, muito mais íntimo, que não passar conhecimento 
(Perito_05_05092019_p. 6, l. 310-315). 

Neste sentido, também o Perito 02 coloca ênfase nas relações interpessoais, afirmando: “(…) a interação 

humana, realmente, é a coisa mais importante que há” (Perito_02_09102019_p. 5, l. 227). 

Não queremos com estes argumentos sugerir a existência de opiniões contrárias, mas sim identificar 

diferentes pontos de vista no que se refere à introdução das tecnologias nos contextos educativos e, 

principalmente, nas atividades de aprendizagem. Como refere o Perito 02, “a tecnologia tem que estar 

ao serviço das pessoas e não o contrário” (Perito_02_09102019_p. 3, l. 151-152). Neste assunto, o 

Perito 08 chama a atenção para a ideia de que “continuamos muito vinculados àquilo que [chamamos] 

paradigma de instrução, continuamos muito desconfiados das novas tecnologias. Não é só um problema 

de falta de recursos, é também uma desconfiança face às novas tecnologias” (Perito_08_18102019_p. 

1, l. 8-10). 

As narrativas dos peritos que nos conduziram à perspetiva defensora do uso das tecnologias em contexto 

educativo mostraram evidências de práticas atuais, como o uso de plataformas “onde os alunos têm o 

seu arquivo de acesso com uma palavra-passe, onde põe aquilo que é evidência de aprendizagem em 

vídeo” (Perito_06_08082019_p. 8, l. 396-398) ou o uso de ferramentas diversas: 

usam muito para fazer os produtos finais para os projetos. Para explorar um conteúdo antes do 
projeto. Usam menos o computador e o tablet, a tecnologia, mas usam como uma ferramenta 
essencialmente de trabalho para os projetos que têm, ou seja, deixou de estar o foco na tecnologia 
e o foco passou a estar nos produtos que eles têm que criar, independentemente de eles terem que 
usar a tecnologia ou não. Mas eles têm quase… se eles quiserem fazer um guião têm que usar o 
TIMS, têm que usar o Word, têm que usar uma série de coisas. Se eles quiserem fazer uma 
apresentação têm que usar o Popplet ou têm que usar… e, por isso mesmo a tecnologia está lá 
sempre presente (Perito_03_10102019_p. 10, l. 500-507). 

Nas palavras do Perito 03, “Evitar que a tecnologia entre na sala de aula para mim é absurdo! Nós 

estamos rodeados de tecnologia. Desligar a tecnologia quando entramos na sala é desligarmo-nos do 

mundo. Por isso, eu com isso nunca vou concordar” (Perito_03_10102019_p. 10, l. 507-510). 

Numa visão e reflexão mais futurista sobre a influência da evolução tecnológica nos contextos educativos 

e, em específico, nos processos de ensino e de aprendizagem, as narrativas dos peritos sugerem duas 
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ideias a considerar. Primeiro, a tendência da tecnologia para criar sistemas de apoio à aprendizagem 

personalizada através da inteligência artificial. A mudança do modelo de escola sugerida pelo Perito 04, 

apoiado por sistemas de apoio à aprendizagem: 

A escola é essencial como lugar de socialização e, deste modo, existirá mesmo em 2050 e depois, 
creio. Mas sob novos modelos mais orientados para centros de experiência e construção do 
conhecimento colaborativo. As tecnologias serão sistemas de apoio à aprendizagem, razão pela qual 
deveremos desenvolver o conceito de tecnologias de aprendizagem e ultrapassar a representação 
das TIC na educação. Nos novos cenários as tecnologias de aprendizagem serão sistemas de apoio 
ao estudante e ao professor (Perito_04_03102019_p. 6, l. 301-306). 

Por sua vez, na sua reflexão, o Perito 03 fala-nos das potencialidades ao nível da personalização, 

reforçando a importância do papel dos ‘bons professores’: 

Já há muitos projetos relacionados com a inteligência artificial e a monitorização das aprendizagens 
dos alunos e os alunos fazerem percursos de aprendizagem em função das respostas que dão às 
perguntas. Nós usamos a Escola Virtual, não é nada de inteligência artificial, mas quando os alunos 
fazem um teste e não respondem adequadamente a um conjunto de perguntas, é-lhes logo 
imediatamente proposto eles fazerem uma outra aula para aprenderem aquilo que não está bem 
aprendido. Ora, a inteligência artificial tem muito maior potencial porque consegue até selecionar 
as perguntas, as respostas, propor outros caminhos alternativos. Eu tenho um colega que costuma 
dizer que os professores… os bons professores… os maus professores podem não ser substituídos 
por máquinas, mas vão ser de certeza ser substituídos pelos bons professores. Eu também acho 
que os bons professores nunca vão ser substituídos. Os maus é que poderão ser, mas não é por 
máquinas é outros professores que sejam melhores que eles (Perito_03_10102019_p. 12, l. 592-
603). 

Esta ideia de substituição dos professores é também partilhada pelo Perito 06 quando refere “É uma 

ilusão, mas a inteligência artificial vai acabar com o professor papagaio. Vai, sim senhor. Vai haver 

concentração de empresas de fornecimento… é isso que vai acontecer. É mais barato. É divertido. E por 

aí fora. Tão simples!” (Perito_06_08082019_p. 9, l. 419-421). 

Quanto a esta possibilidade de substituição do professor, o Perito 01 não a coloca por considerar o seu 

papel fundamental aos processos de verificação e compreensão da informação. 

Esse é o título do novo livro do Selwin, irão os robôs substituir os professores. Não, eu penso que 
não. Não no momento. Eu acho que a IA tem algum papel a desempenhar em certos aspetos do 
modelo curricular, mas não acho que seja a esse nível de desenvolvimento de que possa, no 
momento, afetar o papel dos professores na escola. Em breve, claro, haverão um conjunto de 
aspetos da IA a entrar na sala de aula, como assistência operada por voz. Os professores terão que 
verificar informação, esse tipo de coisas. Mas em termos de IA, eu penso que ainda está em 
desenvolvimento. Não consigo visualizar de que forma substituirão os professores, melhorando. 
Não, de imediato, nas próximas décadas. Além disso, eu não sei (Perito_01_17072019_p. 5, l. 
234-242). 

Numa perspetiva crítica, o Perito 08 defende que: “Se os professores continuarem a fazer o que estão a 

fazer, certamente. O robô é muito mais eficaz! Aliás, nem precisa de ser um robô. Um bom MOOC pode 
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substituir um professor. Pode substituir o professor se o professor fizer o que normalmente se entende 

que o professor faz” (Perito_08_18102019_p. 15, l. 771-774). 

A segunda ideia a considerar prende-se com o fator relacional. As tecnologias continuarão a ser 

ferramentas de apoio às necessidades, aos processos de ensino e de aprendizagem, aos processos de 

comunicação, sendo fundamental a figura do professor na promoção do crescimento cognitivo, 

emocional e social do aluno. Nas palavras do Perito 08, que nos contava sobre a sua experiência pessoal 

enquanto aluno, realça o valor das relações afirmando: 

Mas depois lembro-me de outros professores que não é só por aquilo que eles me ensinaram. Não 
é só porque me abriram portas que naquela altura estavam fechadas. É porque o fizeram 
respeitando-me sempre. Mas se me disser: ‘Um robô é capaz de fazer isso’. Então, se um robô é 
capaz de fazer isso, então que venham os robôs e a malta fica liberta para fazer coisas fantásticas! 
Para pintar, para ser poeta, para subir os Himalaias! Agora, não me parece 
(Perito_08_18102019_p. 16, l. 792-796). 

Este foco nas relações, nas pessoas que compõem as diferentes comunidades educativas, é também 

referenciado na narrativa do Perito 10 quando afirma: “Se se lembra, há bocado falei da relação entre 

educando e o educador. Como tal, isso é daquelas coisas que nos robôs nunca poderão existir” 

(Perito_10_21102019_p. 10, l. 506-508). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Ao sair para o mundo é sempre melhor darmos as mãos e ficarmos juntos” 

Robert Fulghum (1991) 

 

Finalizando este trabalho de investigação, teceremos, neste capítulo, as reflexões finais sobre o problema 

identificado e que constituiu o motor deste estudo. A constatação de que as tecnologias assumem, hoje, 

um papel preponderante nas nossas vidas leva-nos a um dos principais argumentos críticos sobre a 

desatualização da escola e o seu desajuste às necessidades das crianças do século XXI. Prepará-las para 

o futuro que é tecnológico, veloz e incerto é uma responsabilidade da escola (mas não só) e agora, mais 

do que nunca, é fundamental reinventá-la. As tecnologias têm exercido pressão nos contextos educativos, 

mas não são os elementos constituintes da mudança, pois esta só acontece com o envolvimento, a 

colaboração e a ação das pessoas. 

Tendo por base as duas questões de investigação que guiaram este estudo, a recolha de opiniões e 

ideias junto da comunidade educativa – crianças, professores, pais/encarregados de educação e peritos 

– mostrou-se primordial para a perceção da realidade existente, para a compreensão das necessidades 

da escola enquanto comunidade e para a identificação de indicadores promotores da mudança. 

Neste texto conclusivo, sintetizamos os resultados acima expostos relacionando-os com as nossas 

questões de investigação, a lembrar: i) qual a influência dos cenários educativos emergentes nos modos 

de pensar, ensinar e aprender? e ii) que características devem ter os novos cenários educativos de forma 

a responder às necessidades das crianças do século XXI? 

Este capítulo está organizado em três tópicos. No primeiro ponto, fazemos uma avaliação do processo 

de investigação, apresentando as suas limitações. No segundo ponto, pronunciamo-nos sobre assuntos 

que poderão integrar trabalhos futuros, na continuidade da discussão científica sobre as temáticas da 

Educação. E, por último, dedicaremos o discurso à sumarização dos principais resultados que emergiram 

desta investigação, em resposta às questões colocadas. 
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4.1. AVALIAÇÃO DO PROCESSO INVESTIGATIVO E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

No decorrer deste estudo encontrámos alguns constrangimentos e algumas limitações, nas diversas 

etapas por que passamos, sendo parte do processo de aprendizagem e do desenvolvimento de qualquer 

projeto de investigação. 

Enquadrado o estudo no âmbito das metodologias qualitativas, nele encontrámos limitações ao nível do 

design metodológico. Obtendo, exclusivamente, dados empíricos de natureza qualitativa assumimos que 

a temática em estudo poderia ter sido explorada de diversas formas.  O fator tempo e os compromissos 

familiares da investigadora influenciaram na seleção das escolas intervenientes. O facto de serem duas 

escolas contíguas e pertencentes ao mesmo Agrupamento facilitou o pedido de colaboração no estudo 

e, consequentemente, os processos de deslocação. A intervenção realizada nas duas escolas beneficiou 

na perspetiva de serem representativas da realidade atual, embora tenha como limitação o facto de 

termos recolhido as conceções e as perceções de uma comunidade em específico, não sendo suficiente 

para afirmarmos representatividade para o fenómeno em estudo. Esta é uma amostra contextual. No 

entanto, entendemos que os resultados obtidos poderão constituir um ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma auscultação nacional no que se refere a assuntos relacionados com as 

necessidades das crianças do século XXI e o seu bem-estar na escola. 

O facto de terem sido estudados dois contextos educativos não nos permite efetuar comparações entre 

os resultados, uma vez que correspondem a diferentes níveis de escolaridade e, consequentemente, a 

diferentes faixas etárias. Embora, também, tenhamos presente que cada contexto educativo é singular e 

não há outro igual, pois é constituído por pessoas. 

No que se refere aos procedimentos para a recolha de dados, a burocracia foi o principal fator limitativo, 

uma vez que torna os processos mais lentos e demorados, o que condicionou o acesso aos contextos 

educativos em questão e o início das atividades de intervenção. 

No trabalho de campo com as crianças, estivemos limitados aos horários livres existentes e, 

consequentemente, tivemos que delimitar o número de crianças participantes. A utilização da Abordagem 

Mosaico apresentou-se fundamental para a auscultação das crianças, na dificuldade que é interpretar as 

suas verdades e inverdades. A existência de um plano prévio ajudou à organização dos dados, no entanto, 

tendo em consideração as características das crianças que colaboraram neste estudo e as atividades 

letivas em que estavam envolvidas, nem sempre foi possível concluir as atividades propostas. Também, 

neste campo, o fator tempo foi constrangedor, não tendo sido possível concretizar as duas últimas 



262 

atividades do plano que previa um envolvimento de toda a comunidade educativa e, como tal, foi 

necessário realizar algumas adaptações. 

Relativamente à participação dos professores e dos pais/encarregados de educação, existiram algumas 

dificuldades na conciliação de horários, não tendo sido possível a realização de três entrevistas como 

estava previsto. 

Por sua vez, no que se refere à disponibilidade de indivíduos que consideramos peritos para a discussão 

deste fenómeno, não nos foi possível concretizar esta parte do estudo com a aplicação do método Delphi, 

dado o baixo número de respostas ao convite efetuado. Reconhecemos as limitações presentes nas 

entrevistas que realizámos, sentindo que a partir destas poderíamos ter partido para uma segunda 

consulta dos peritos, apurando conceções e ideias convergentes e divergentes. 

Finalmente, nos processos de análise e interpretação dos resultados o tempo foi o principal fator de 

constrangimento, ao que acrescentamos danos colaterais, provenientes da pandemia Covid-19, que 

vivenciamos no ano de 2020. 

Não queremos deixar, ainda, de referir a existência de limitações de âmbito cultural, que condicionam a 

ação, consciente ou inconsciente, de todos nós quando estão em causa processos de mudança. Desta 

consciencialização, acrescentado o facto de a investigadora ser um elemento externo aos contextos 

educativos e, como tal, com pouco poder interventivo, viu-se limitada a ação ao nível do conhecimento e 

não tanto à promoção de atitudes e comportamentos em prol da mudança, como desejaríamos. 

Existem ainda limitações que são fruto das características da própria investigadora que, ao longo deste 

percurso, tomou consciência de que, também, ela se encontra ‘formatada’ pelas experiências educativas 

do seu passado e que condicionaram o planeamento das atividades realizadas com as crianças. Apesar 

de todas as limitações e constrangimentos, foi um processo de intenso crescimento pessoal e 

profissional. 

4.2. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Um determinado fenómeno pode ser estudado sobre diversas perspetivas, utilizando diferentes 

abordagens metodológicas e com o apoio de novos instrumentos de recolha e análise de dados, mas o 

intuito será sempre o mesmo: resolver um problema. 

Iniciámos esta tese com a ideia de que chegados ao topo da montanha, descobrimos novas montanhas 

para escalar. Neste ponto do texto, temos como propósito inspirar outros para a reflexão sobre a 
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reinvenção da escola, para a procura de soluções ou respostas que melhorem a qualidade da Educação 

e, consequentemente, a condição de criança no seu processo de crescimento intelectual, emocional e 

social. Apresentamos algumas orientações para caminhos futuros de investigação no compromisso que 

temos enquanto investigadores no campo da Educação. 

Em concordância com o que está ratificado na Convenção sobre os Direitos da Criança (UNICEF, 2019) 

sobre a promoção máxima das suas capacidades, como um direito no campo da Educação, será 

importante destacar e investir em projetos que envolvam, efetivamente, as crianças, respeitando as suas 

vozes e as suas necessidades enquanto indivíduos em formação. Principalmente, quando falamos em 

processos de mudança na escola a escuta e o envolvimento das crianças é crucial. Também não 

podemos descurar da importância dos restantes elementos de uma qualquer comunidade educativa nos 

processos de mudança, pois, como já referimos anteriormente, escolas são pessoas e as pessoas fazem 

a escola. Na investigação com crianças, a pergunta-chave passará por questionar formas de 

relacionamento e compreensão entre crianças e adultos. Como podem os adultos ultrapassar os 

constrangimentos geracionais de modo a partilhar enredos de poder e tomadas de decisão? A 

investigação com crianças, dando ênfase à escuta e compreensão das suas vozes e dos seus mundos 

poderá oferecer abordagens úteis e relevantes para os processos de mudança nos contextos educativos. 

Tendo, ainda, em consideração a importância que a tecnologia tem no mundo atual é importante que se 

experimentem novas ferramentas que auxiliem os processos de aprendizagem, nomeadamente 

abordagens de aprendizagem em rede. Nestes processos de experimentação são fundamentais o 

envolvimento e a colaboração dos professores: sejam na aplicação de metodologias ou ferramentas; 

sejam na construção de plataformas, ferramentas ou recursos; sejam, ainda, em processos formativos 

de âmbito incremental, disruptivo ou radical.  

Sobre o ponto de vista das estruturas arquitetónicas que definem o espaço físico da escola existem várias 

perspetivas por explorar. Medir a qualidade do design dos ambientes educativos pode ser possível, 

embora não seja uma ciência exata. No entanto, existem já metodologias de avaliação de projetos de 

edifícios (Commission for Architecture and the Built Environment, 2010), no Reino Unido, composto por 

cinco indicadores de qualidade. Este tipo de estudo poderá recolher indicadores relevantes para a criação 

de ambientes educativos estimulantes e promotores da aprendizagem. A descoberta de variáveis 

relevantes, existentes em ambientes educativos construídos, e a influência que estas podem ter nas 

atitudes e comportamentos dos seus intervenientes poderão acrescentar valor e trazer novas ideias para 

uma escola que se quer renovada. 
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4.3. CONCLUSÕES FINAIS 

Este estudo oferece uma visão particular sobre a necessidade de reinventar a escola (Nóvoa, 2009), 

centrando a sua perspetiva nas narrativas recolhidas com crianças e, num segundo plano, professores 

e pais/encarregados de educação, em contexto específico, acrescentando uma perspetiva mais 

abrangente, suportada por um conjunto de indivíduos, peritos no campo da Educação. O entrelaçar de 

opiniões convergentes e divergentes, entre estes diferentes intervenientes, permitiu-nos inferir 

entendimentos sobre a escola enquanto instituição de formação intelectual e social. Foi, para nós, 

importante destacar a voz das próprias crianças como especialistas competentes (Sarmento, 2012), uma 

vez que a mudança da escola a elas tudo diz respeito. O direito de serem ouvidas, o direito de intervirem 

em assuntos que se referem às suas próprias vidas, respeitando e compreendendo a sua condição, é 

um elemento fundamental para a reinvenção da escola do futuro. Através das narrativas de todos os 

participantes, originárias de processos voluntários de participação, produzimos interpretações sobre 

significados, necessidades, valores e vivências, expressas pelas crianças na forma de mosaico (Clark & 

Moss, 2011) e descritas pelos adultos em conversa estruturada (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

A contemporaneidade fez emergir a importância da centralidade da pessoa, evidenciando necessidades 

de customização, personalização de intervenções formativas e a forte ênfase na ligação do saber, 

consciencializando de que a necessidade cognitiva não pode ser satisfeita apenas pelo acumular de 

informações sobre os diversos campos do conhecimento, mas com o pleno domínio dos campos 

disciplinares e das suas múltiplas conexões. 

Como nos refere Ken Robinson e Lou Aronica, 

o mundo está passando por mudanças revolucionárias; também precisamos de uma revolução na 

educação. Como a maioria das revoluções, essa está fermentando há muito tempo e já está bem 

adiantada em muitos locais. Ela não está vindo de cima para baixo; está vindo, como deve ser, de 

baixo para cima (2019, p. 17). 

Esta é uma afirmação que se evidenciou, principalmente, nas narrativas dos adultos. A importância de 

reconhecermos que a mudança apenas depende da nossa ação, da nossa atitude e da nossa forma de 

entender o mundo. Independentemente das reformas políticas que sejam lançadas para o interior das 

escolas, compreendemos que os maiores obstáculos à inovação estão na cultura organizacional da 

escola (Martinho, 2011), na cultura profissional do docente e na própria cultura da restante comunidade 

educativa que nas fases iniciais da vida vivenciaram o espaço, o tempo e as relações que acontecem na 
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escola. Enquanto que não percebermos que nós somos parte da mudança, esta não acontecerá, ficando 

presos nos argumentos de que a escola precisa de renovar o corpo docente, precisa de acesso à mais 

recente tecnologia, precisa de mais recursos humanos, precisa de tantas outras coisas. 

Ken Robinson e Lou Aronica propõem-nos uma visão de mudança assente em três tipos de entendimento: 

“uma visão crítica sobre o modo como as coisas são, uma meta de como elas podem ser e uma teoria 

para a mudança sobre como passar de uma situação para a outra” (2019, p. 14). Nesta tese, deixamos 

várias considerações que podem ser enquadradas nestes três tipos de entendimento, servindo para a 

instauração de processos de mudança. 

Tendo por base as quatro dimensões do nosso modelo de análise (social, pedagógica, arquitetónica e 

tecnológica) chegamos a uma evidência clara: o elemento mais importante nas nossas escolas são as 

PESSOAS e as relações que aí se criam. Podemos construir novas configurações arquitetónicas, mas 

estas só por si não alteram práticas de ensino e de aprendizagem. Podemos equipar escolas com as 

mais recentes tecnologias, mas estas só por si não alteram práticas de ensino e de aprendizagem. Estes 

elementos podem ajudar à mudança e à transformação de mentalidades e valores enraizados na 

comunidade educativa, mas só as PESSOAS têm o poder para esta transformação, daí a importância de 

criar redes de partilha e colaboração (Dias, 2013) e, principalmente, não ter medo de experimentar e 

amar a profissão. A escola do futuro deve ser um centro de aprendizagem, disponível e aberta à 

comunidade (Nair, 2016). As crianças devem ter a liberdade de intervir nos seus processos formativos, 

sendo necessário olhar a criança despidos de preconceitos (Fulghum, 1991). Os professores devem 

encarar a profissão como um processo de aprendizagem ao longo da vida, sendo apoiados por sistemas 

formativos inovadores e em contexto real de trabalho. Os pais e os avós devem poder intervir e participar 

em atividades culturais, recreativas e pedagógicas, desenvolvidas nos contextos educativos, envolvidos 

numa rede de partilha e conhecimento. As instituições locais devem estabelecer parcerias ativas de 

envolvimento. Todos estes sujeitos, interligados em rede, devem contribuir para o crescimento integral 

da criança, compreendendo que “o objetivo da educação é possibilitar às pessoas a compreensão do 

mundo à sua volta e de seus talentos a fim de que se tornem cidadãos plenos, ativos e solidários” 

(Robinson & Aronica, 2019, p. 14). No apoio a estas mudanças, a tecnologia tem muito a oferecer como 

ferramentas de suporte à resolução de problemas. 

O fenómeno da reinvenção da escola tem estado, constantemente, no foco das atenções de pedagogos, 

sociólogos, psicólogos, políticos, arquitetos e comunidade em geral, como tal não pode ser analisada 

isoladamente, uma vez que representa um sistema complexo com inúmeras variáveis. Nesta tese, 
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exploramos a temática com base nas perspetivas de crianças e adultos. As ideias e as conceções que 

aqui são sugeridas pelos dados empíricos que recolhemos não são novas, já que a abordagem 

apresentada sustenta muitas das suas ideias nas premissas defendidas por Freinet (1976), Maslow 

(1987), Montessori (1971), Piaget (1977), Vygotsky (1998a) entre muitos outros referenciados ao longo 

da tese. No entanto, devemos ter a consciência de que o mundo não é como era há uns anos atrás e os 

desenvolvimentos da tecnologia impulsionaram várias mudanças na forma como ensinamos e 

aprendemos, produzindo novos hábitos, novos costumes e novas formas de comunicar. 

Interpretamos as necessidades de mudança dando ênfase aos princípios inerentes: à pessoa humana, à 

resposta às suas necessidades individuais e coletivas, ao respeito pelo outro e aos valores. Focamos a 

nossa atenção no sistema educativo português, mas com um olhar global e tendo em atenção as 

experiências e renovações que se fazem noutros países, uma vez que vivemos cada vez mais numa 

aldeia global. 

Nas narrativas das crianças realçam-se as dimensões social e arquitetónica, asseverando a importância 

das pessoas e do espaço onde se relacionam. Este último que condiciona a ação educativa e 

desconsidera os alunos como pessoas (Pazos, 1987), através das mensagens ocultas enviadas pelo 

desenho tradicional do espaço físico escolar. Como nos refere Pazos, “recorda, a todo o momento, que 

não são sujeitos ativos da sua própria aprendizagem e que a estrutura escolar (física, administrativa e 

didática) está pensada para que se ajustem a ela e não para que possa estar ao seu serviço” (1987, p. 

304). A ideia de que a escola presta um serviço às crianças e, como tal, deve fazê-lo com todo o 

profissionalismo, num compromisso de ética, é indispensável à escola do futuro. 

Compreendemos a escola com várias funções, como defende Rubem Alves, quando afirma: “As escolas 

não foram pensadas para terem uma função. Foram pensadas para terem várias, dirão. As escolas 

deveriam ser um espaço onde poderíamos errar de forma amparada. Seriam assim contextos amigáveis 

de aprendizagem” (2001, p. 68). Destacamos, aqui, duas que consideramos primordiais: por um lado, 

a função de responder à importância da relação social e emocional do ser humano e, consequentemente, 

às necessidades da sociedade em geral; por outro lado, o serviço que presta oferecendo um conjunto 

variado de experiências e conhecimentos para que os alunos possam encontrar o seu potencial máximo, 

conduzindo-os para um caminho de especialização informado e consciente. Como tal, na conceção de 

uma nova escola, já De La Orden (1974) referia, para além de uma formação cultural comum, a 

importância de existir uma grande diversidade de métodos, recursos e ferramentas adequados à 

variedade de necessidades, interesses e competências. 
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Esta diferenciação de uma educação comum exige, necessariamente, o desenvolvimento da 

possibilidade de eleger, individualmente, o próprio caminho de aprendizagem. Isso significa que o 

sistema de opções deve ir muito além da mera possibilidade de escolher um ou mais temas entre 

vários. O aluno deve ser capaz de escolher temas específicos dentro de uma área geral, diferentes 

atividades para atingir determinado objetivo, determinados materiais didáticos com preferência 

sobre outros, alguns grupos sobre outros e, dentro de certos limites, algumas horas com prioridade 

sobre outras para determinadas atividades. Noutras palavras, o sistema de opções inclui a 

possibilidade de escolher não só o que aprender, mas, também, e fundamentalmente, como 

aprender (De La Orden, 1974, p. 91). 

Realçamos a importância das crianças serem atores sociais ativos na comunidade e de serem envolvidos 

em práticas de escuta ativa e projetos colaborativos (Cristensen & James, 2005), assumindo o papel de 

investigadores no processo de aprendizagem. O que acontece é que as crianças se encontram limitadas 

na ação, não por incompetência, mas por atitudes limitadoras por parte dos adultos, provenientes de 

preocupações relacionadas com questões de segurança, proteção e controlo (Alderson, 2005). 

É necessário encontrar o ponto de viragem. Na leitura do mundo e interpretação das narrativas dos 

indivíduos envolvidos nesta tese, a mudança tem que acontecer em simultâneo e em uníssono. O 

desenvolvimento das tecnologias, já em tempos, nos sugeria a existência de benefícios e mais-valias para 

os processos de ensino e de aprendizagem, expressos nas palavras de Osório (1997) como aplicações 

telemáticas, que combinadas poderiam proporcionar ambientes de aprendizagem estimulantes. Como 

afirma o autor,  

através da exploração das várias capacidades de diferentes aplicações telemáticas, adotando a 

ferramenta mais apropriada para cada necessidade identificada, eu diria que uma combinação 

equilibrada de aplicações telemáticas pode desenvolver um senso de presença ‘virtual’, que pode 

muito bem ser mais eficaz do que em situações de presença física. Uma seleção cuidadosa (e 

especializada) de princípios de aplicação telemática, combinadas de forma abrangente, 

provavelmente fornecerá condições para o desenvolvimento de ambientes/sistemas de 

aprendizagem ricos, onde o todo é mais do que apenas a soma das partes (Osório, 1997, p. 273). 

A tecnologia evoluiu de tal forma que a oferta de ferramentas de âmbito educativo se multiplicou 

drasticamente. A robótica, a realidade aumentada, a inteligência artificial são áreas tecnológicas que têm 

trabalhado no sentido de apresentar soluções para os contextos educativos, mas principalmente, 

soluções destinadas à ação educativa e ao ato de aprender. Causando alguns desconfortos e resistências 

pela dificuldade na sua aplicação em contexto educativo, exigem uma atitude proativa por parte dos 
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professores, que devem integrar-se em processos de aprendizagem constantes e inovadores. Wayne 

Holmes (2018) afirma que o desenvolvimento da inteligência artificial tem tido como foco a construção 

de uma ferramenta que possa ensinar tão bem quanto um professor, no entanto, defende que a sua 

função não será substituir o professor, mas sim ajudá-los a tornarem-se ‘superprofessores’. Nos nossos 

dados, as narrativas de crianças e adultos, evidenciam a figura do professor como fundamental e 

insubstituível, assumida claramente na dimensão social, uma vez que escolas são pessoas. 

Numa perspetiva de futuro, uma parte do que ensinarmos, hoje, aos nossos alunos, tendo em 

consideração o desenvolvimento tecnológico, daqui a uns anos, quando entrarem no mercado de 

trabalho, provavelmente já será conhecimento obsoleto. Lembremo-nos do sistema operativo DOS com 

que trabalhávamos nos computadores, dos canais de conversação MIRK ou mesmo dos jogos com que 

brincávamos, comparando-os com as ferramentas atuais, verificando o quanto mudaram e se tornaram 

amigos do utilizador, satisfazendo as nossas necessidades de forma simples e eficiente (Nielson, 1990). 

No entanto, eles ajudaram à construção do nosso conhecimento e à aquisição de competências e 

habilidades, embora, neste momento, e no nosso futuro não sejam mais utilizados desta forma. 

Os avanços tecnológicos influenciaram os vários campos do conhecimento e continuarão a influenciar. 

No entanto, voltamos a reforçar que as melhores competências e as mais importantes para o futuro 

estão relacionadas com as relações interpessoais, que temos descurado um pouco. A esta competência 

devemos juntar outras, já listadas por várias entidades (OECD, 2020; World Economic Forum, 2016) e 

vários autores (Eichhorst, 2017b; Nóvoa, 2009; Schöning & Witcomb, 2017). 

Esta instabilidade providenciada pela mudança constante na tecnologia e, mais recentemente, o ataque 

pandémico epidemiológico de que fomos alvo, asseveram a ideia de que devemos estar preparados para 

o que desconhecemos, onde as competências para a resolução de problemas são primordiais. A 

pandemia Covid-19 obrigou-nos a encontrar novas soluções para os problemas por ela causados. Foi 

visível a importância que a tecnologia assumiu na resolução dos diversos problemas e, principalmente, 

na oferta de possibilidades de comunicação uns com os outros, nos mais diversos setores. No campo 

da Educação, as soluções passaram pelo ensino a distância, pelo uso de plataformas pedagógicas, pela 

comunicação através dos diversos canais que temos disponíveis e pela retoma de antigas experiências 

educativas, através da telescola. A questão da necessidade de mantermos o distanciamento social exigiu 

pensarmos em soluções adequadas aos contextos educativos reais, levando a uma reorganização do 

espaço e de tempos. As consequências na Educação e, em específico, na escola têm sido inúmeras, 

mas temos trabalhado no sentido de encontrar soluções adequadas a cada contexto e a cada indivíduo, 
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sempre que necessário, mostrando que o envolvimento e a participação de todos é fundamental, não só 

em situações difíceis, mas ao longo de toda a nossa vida. Nestes tempos que vivenciamos, ganharam 

força as inovações relacionadas com realidade virtual e realidade aumentada, oferecendo-nos 

possibilidades nunca antes imaginadas como possíveis. Hoje, em nossa casa ou em qualquer outro lugar 

com acesso à internet podemos realizar passeios virtuais a museus, galerias ou locais históricos. 

Podemos aceder a conteúdos dinâmicos, introduzir dados e verificar reações, aprendendo com eles. No 

mundo atual, garantindo o acesso à internet, através de qualquer dispositivo móvel ou fixo, conseguimos 

democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, não esquecendo a importância do papel da 

pessoa (educador, professor, treinador, pai ou mãe) que apoia e guia nos processos de aprendizagem. 

Claramente, o mundo está em mudança e proporciona-nos novos desafios e novos problemas onde a 

tecnologia tem estado muito presente no auxílio à pessoa humana, tendo sido uma ferramenta de apoio 

para que ‘não deixemos ninguém para trás’. 

À parte desta situação problemática, temos assistido ao aparecimento de movimentos abertos que 

emergem dando acesso ao conhecimento de um modo disruptivo, como é o caso das Fab Lab ou das 

Escolas 24. No entanto, estes modelos não serão a resposta para a escola pública, mas poderão 

constituir-se como incentivos à experimentação, dando asas à criatividade na procura da reinvenção da 

escola. 

Nestes processos de mudança, principalmente nos ambientes educativos, é fundamental envolver e ouvir 

ativamente as crianças na vida da escola, facultar espaços seguros para o fracasso, proporcionar 

oportunidades de superação de dificuldades, apoiar os professores no caminho a percorrer porque eles 

não tiveram a oportunidade e a experiência de aprender com as ferramentas de que, hoje, temos ao 

nosso dispor e em espaços diferentes daqueles que conhecem e assumem como locais de 

aprendizagem, dar as mãos em verdadeira comunidade educativa. Um caminho que temos de percorrer 

juntos. 
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APÊNDICE 1 

Plano de Intervenção nas Escolas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de intervenção nas escolas: 

EB 1 e EB 23 

ANO LETIVO 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Braga, janeiro de 2019 



  

NOTA INTRODUTÓRIA 

Este documento apresenta detalhadamente todas as atividades de investigação previstas a desenvolver nas escolas 

Básica do 1.º Ciclo [?] e Básica do 2.º e 3.º Ciclos [?], durante os meses de fevereiro a junho de 2019. Temos 

como números estimados (máximos) a envolver: 50 crianças, 50 pais/encarregados de educação e 25 

professores. 

O projeto já foi dado a conhecer à Diretora do Agrupamento de Escolas [?] e aos respetivos Coordenadores dos 

respetivos ciclos das escolas, que se mostraram recetivos ao projeto. A participação é voluntária e será precedida 

de documentos próprios solicitando e formalizando o consentimento de todos os envolvidos na recolha de 

informações áudio, fotográfica e de vídeo. 

 

PARTICIPANTES 

Neste estudo de investigação pretende-se envolver na intervenção 32 crianças, podendo o número chegar a um 

máximo de 50 crianças entre os 9 e os 15 anos. Para as primeiras sessões é expectável a presença de: 

 12 alunos do 1.º ciclo (3.º e 4.º anos [6-6]); 

 20 alunos do 2.º ciclo (5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos [4-4-4-4-4]). 

É também esperado envolver os pais/encarregados de educação cujo número poderá chegar a um máximo de 

25. A ideia não será envolver a sua totalidade uma vez que os dados seriam em maior volume e o foco da 

investigação são as crianças. Neste sentido, após a recolha das autorizações e consentimentos, caso o número 

ultrapasse os 25 será efetuada uma seleção aleatória. No que concerne aos profissionais da educação, é esperado 

envolver cerca de 14 professores tendo em conta o número de crianças a participar e os anos letivos em questão. 

No entanto, estes números não são rígidos e poderão oscilar. 

 

SESSÕES DE INTERVENÇÃO 

Tendo em consideração o calendário escolar 2018/2019, presente na página seguinte, planeia-se a visita às 

escolas pela investigadora, no mínimo, duas vezes por semana, separando a intervenção por ciclos. A título 

provisório, às segundas será realizado o trabalho de intervenção no 1.º ciclo e às quartas será realizado o trabalho 

de intervenção no 2.º ciclo. A participação dos pais/encarregados de educação e professores será agendada 

consoante as disponibilidades. Como se poderá verificar, o plano compreende a intervenção durante os meses de 

fevereiro a junho de 2019 (ver página seguinte). 

  



  

CALENDÁRIO ESCOLAR 2018/2019 

2.º período: de 3 de janeiro a 5 de abril 
Interrupção: de 4 a 6 de março 
Interrupção: de 8 a 22 de abril 
3.º período: de 23 de abril a 21 de junho 
Feriados 
Sessões de intervenção [32 -> 15 no 1.º ciclo (segundas) e 15 no 2.º ciclo (quartas)] [45 min] 
 

JANEIRO 

S T Q Q S S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 FEVEREIRO 

S T Q Q S S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

       
 

 MARÇO 

S T Q Q S S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 ABRIL 

S T Q Q S S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

 

MAIO 

S T Q Q S S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 JUNHO 

S T Q Q S S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 JULHO 

S T Q Q S S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 AGOSTO 

S T Q Q S S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 



  

PLANO DAS SESSÕES DE INTERVENÇÃO 

Para promover o diálogo, a reflexão e, mais tarde, a descoberta de novas possibilidades é importante, primeiro, 

discutir sobre o ambiente escolar existente e, posteriormente, discutir sobre novos ambientes. É o que se tentará 

fazer nestas sessões de intervenção que se planeiam em dois momentos: um primeiro momento correspondendo 

a pensamentos, ideias e conceitos concretos onde temos presente a questão: “O que significa para ti a escola?”; 

e, um segundo momento, explorando pensamentos, ideias e conceitos abstratos através da questão: “Como seria 

a tua escola de sonho?” Nestas duas perguntas temos presente cinco elementos: o eu, o outro, o espaço escolar, 

o conhecimento e o futuro. 

As atividades apresentadas de seguida serão desenvolvidas por todas as crianças participantes 

independentemente da idade e do ano que frequentam. 

 

SESSÃO 1 – Mostra-me a tua escola 4 a 15 de fevereiro 2019 
Descrição 
Esta primeira sessão não tem um dia particular definido. Decorrerá durante quinze dias em dias e horas a 
combinar com as crianças, de acordo com as suas vontades e disponibilidades. Primeiramente, será agendado 
um dia e hora para apresentação do projeto e entrega do documento para recolha de consentimentos. Explicar-
se-á o que se pretende com o estudo e como irá decorrer. Após obtido o consentimento de todos os envolvidos, 
agendar-se-á um dia e hora com as crianças, ajustado aos horários escolares. Esta primeira atividade poderá 
ser realizada individualmente ou a pares. Intitulámo-la: mostra-me a tua escola. Pretende-se que as crianças 
realizem um tour pela escola, apresentando e explicando à investigadora o que se faz em cada um dos espaços. 
As crianças decidirão o caminho a seguir para apresentarem a escola podendo ser espaços, objetos ou pessoas. 
Terão à sua disposição uma máquina fotográfica para realizarem o vídeo do tour e tirarem fotografias do que 
consideram importante para elas. O tour deverá demorar no máximo 10 minutos. Os vídeos e fotografias obtidas 
serão posteriormente identificadas com o nome das crianças e guardados no computador e num disco externo 
da investigadora, para utilização na sessão seguinte. 
 
Material necessário 
Máquina fotográfica e de filmar; Gravador de voz; Disco para fazer o backup. 
 

 
SESSÃO 2 – Mostra-me a tua escola 18 a 22 de fevereiro 2019 
Descrição 
Após a realização dos tours, será proposta uma reflexão às crianças tendo por base a questão: “O que significa 
para ti a escola?”. 
A base serão os vídeos e as fotografias recolhidas pelas crianças, que serão os elementos de apoio à discussão 
e reflexão, sobre a escola e os seus espaços e objetos, as pessoas e o conhecimento, as suas opções. 
Posteriormente, propor-se-á que cada criança ou grupo faça a seleção das fotografias que tiraram, existindo a 
possibilidade de reformularem algo ou tirarem outras fotografias se assim o entenderem. No total, deverão 
escolher 5 fotografias que serão impressas e utilizadas na sessão seguinte para a construção de cartazes. 
Para esta atividade será solicitada autorização a quem de direito nas respetivas escolas para afixar os cartazes 
construídos na sessão seguinte. 
 
Material necessário 
Computador e disco com os ficheiros de vídeo e fotografias; Máquina fotográfica e de filmar; Gravador de voz. 
 

 
SESSÃO 3 – Mostra-me a tua escola 25 de fevereiro a 1 de março de 2019 
Descrição 



  

Serão distribuídas as fotografias impressas e material para a construção de cartazes. As crianças decidirão se 
a afixação dos cartazes será exposta apenas para eles ou para toda a comunidade escolar, caso tenhamos a 
respetiva autorização. A construção dos cartazes apresentará a narrativa visual do ambiente escolar das 
crianças podendo conter as 5 fotografias impressas, desenhos, texto, esquemas, etc. As crianças serão livres 
de ilustrarem os seus cartazes como quiserem. No final da atividade, será sugerido às crianças que levem os 
seus cartazes para casa e em conjunto com os seus pais/encarregados de educação completem com outras 
informações ou elementos sobre a escola. Na sessão seguinte deverão fazer-se acompanhar pelos respetivos 
cartazes para afixação. 
 
Material necessário 
Fotografias impressas; Cartolinas; Lápis de cor, marcadores e outros materiais de ilustração; Computador; 
Máquina fotográfica e de filmar; Gravador de voz. 
 

 
SESSÃO 4 – Consegues imaginar? 11 a 15 de março 2019 
Descrição 
Nesta sessão serão afixados os cartazes e discutidas as alterações e acréscimos efetuados em casa juntamente 
com os seus pais/encarregados de educação. 
Após a reflexão pedir-se-á às crianças que usem quadrados de papel colorido para desenhar ou escrever o que 
para elas é mais importante na escola. Estes elementos podem ser afixados ao lado dos cartazes. 
 
Posteriormente, será lançado um desafio: “Consegues imaginar? E se a minha escola fosse na lua?”. 
Será disponibilizado um rolo de papel branco onde as crianças poderão desenhar ou escrever sobre o que 
imaginam e como imaginam que seria uma escola na lua. Serão observadas as conversas das crianças sobre 
o seu imaginário que certamente demonstrará algumas ideias sobre elementos da escola que consideram mais 
importantes. 
Se houver tempo e se considerar relevante poder-se-á mostrar as ilustrações de Arthur Radebaugh, o futurista 
e ilustrador, que entre 1958 e 1963 imaginou como seria o futuro. 
 
Material necessário 
Rolo de papel branco; Lápis de cor, marcadores e outros materiais de ilustração; Quadradinhos de papel de 
cor; Computador; Máquina fotográfica e de filmar; Gravador de voz; Ficheiros com as ilustrações de Artur 
Radebaugh. 
 

 
SESSÃO 5 – As escolas no mundo 18 a 22 de março 2019 
Descrição 
Após a sessão criativa sobre uma escola na lua, pretender-se-á dar a conhecer às crianças algumas das escolas 
espalhadas pelo mundo. Numa recolha de fotografias disponibilizadas na internet sobre escolas no mundo 
preparar-se-á uma apresentação com vários tipos de fotografias. Serão preparados dois ficheiros em modo de 
slide show: um com as fotografias das crianças do 1.º ciclo e outro com as fotografias das crianças do 2.º e 3.º 
ciclos (tiradas nas sessões anteriores), misturando fotografias de outras escolas do mundo. Pretende-se gerar 
discussão, observar reações e gerar reflexões sobre a escola e o papel da tecnologia neste contexto. A projeção 
de slides com imagens de outras escolas e outros espaços educativos espalhados pelo mundo irá gerar 
discussão e reflexão sobre o que temos e o que gostaríamos de ter. Falar de algo que não existe leva-nos para 
conceitos abstratos, o que por vezes é difícil de concretizar quer para adultos, quer para crianças. No entanto, 
as crianças têm muita imaginação e criatividade o que poderá gerar uma discussão com resultados 
interessantes. 
Posteriormente, a ideia será de pedir às crianças que elaborem uma lista de desejos que responda à questão: 
“Como seria a tua escola de sonho?”. Ou se a questão for demasiado abstrata poderá ser focalizada numa lista 
de desejos para a nossa escola. 
 



  

Material necessário 
Computador; Máquina fotográfica e de filmar; Gravador de voz; Ficheiros em modo de slide show com as 
fotografias das crianças e de outras escolas no mundo; Folhas brancas. 
 

 
SESSÃO 6 – Lista de desejos 25 a 29 de março 2019 
Descrição 
Iniciando a sessão com as listas de desejos elaboradas na sessão anterior serão discutidas as ideias geradas. 
Cada uma das crianças apresentará os elementos da sua lista que fará fluir a discussão. Discutir-se-á sobre 
elementos que poderão ser concretizados e elementos que não serão exequíveis, explorando as suas razões. 
No final da sessão, as crianças terão a oportunidade de preparar e dirigir uma ou várias mensagens ao Diretor 
da escola e outros profissionais, de forma criativa a decidir por eles, sobre o que gostariam de mudar na escola. 
O número de mensagens e seus destinatários será decidido em conjunto com as crianças. Esta será uma forma 
de envolver os professores na discussão e a partir deste meio conduzir entrevistas semiestruturadas ao mesmos 
(Apêndice 8). 
 
Material necessário 
Computador; Máquina fotográfica e de filmar; Gravador de voz; Folhas brancas e as folhas com as listas de 
desejos das crianças; Garrafas para colocar as mensagens. 
 

 
SESSÃO 7 – Uma sala para construir 1 a 5 de abril 2019 

Descrição 
Depois de exploradas as ideias sobre a escola que desejamos e que gostaríamos de ter, trabalhando ideias 
abstratas, tentaremos torná-las mais claras concretizando. Trabalhando no sentido de ser possível alterar 
espaços existentes de forma simples e concretizável, será proposto às crianças que construam mapas 
tridimensionais. Através de caixas de papelão de vários tamanhos as crianças poderão projetar as suas ideias 
sobre a sala de aula desejada refletindo sobre o que manter e o que substituir. Para esta atividade deverão 
fazer um esboço do plano a executar, projetando no papel, e depois passarão à ação. Este será um trabalho de 
discussão e reflexão sobre aspetos organizacionais, sociais, estéticos e metodológicos. Espera-se deste modo 
descobrir novas paisagens sobre a escola e sobre a sala de aula. 
Se possível, nas sessões seguintes trabalhar-se-á para a montagem real de uma sala de aula completamente 
vazia.  
 
Material necessário 
Computador; Máquina fotográfica e de filmar; Gravador de voz; Caixas de papelão de vários tamanhos e 
formatos; Material de pintura e desenho. 
 

 
SESSÃO 8 – Uma sala para construir 6 a 17 de maio 2019 
Descrição 
Dada a complexidade da atividade, nas semanas seguintes dar-se-á continuidade a esta atividade construindo 
modelos tridimensionais sobre salas de aula do futuro. 
Os modelos resultantes ficarão em exposição na escola para que possam ser visitados pelos restantes colegas, 
professores e familiares. 
 
Material necessário 
Computador; Máquina fotográfica e de filmar; Gravador de voz; Caixas de papelão de vários tamanhos e 
formatos; Material de pintura e desenho. 
 

 



  

ENVOLVIMENTO DOS 
PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

20 maio a 20 de junho 2019 

Descrição 
Durante este próximo período pretendemos envolver os pais/encarregados de educação no estudo conseguindo 
com eles breves momentos para serem entrevistados (Apêndice 7). Nesta fase não apresentamos o plano 
organizado por sessões porque o agendamento será realizado consoante a disponibilidade dos pais que se 
mostrarem interessados na participação. As entrevistas serão apoiadas pelos materiais produzidos pelas 
crianças. 
 
Material necessário 
Computador; Gravador de voz; Guião da entrevista; Materiais produzidos pelas crianças. 
 

 
ENVOLVIMENTO DOS PROFESSORES 20 maio a 20 de junho 2019 
Descrição 
Durante este próximo período pretendemos envolver os professores na discussão, utilizando a mesma 
metodologia utilizada com os pais/encarregados de educação. A participação destes atores será registada sobre 
a forma de entrevista, tendo por base os materiais produzidos pelas crianças. 
 
Material necessário 
Computador; Gravador de voz; Guião da entrevista; Materiais produzidos pelas crianças. 
 

 
REUNIÃO CONJUNTA 17 a 20 de junho 2019 
Descrição 
Como momento de fecho do estudo, planeia-se uma última sessão envolvendo toda a comunidade escolar 
(crianças, pais/encarregados de educação e professores). Nesta reunião conjunta pretende-se propor um 
diálogo entre crianças e adultos na discussão de significados para a escola do futuro, procurando consensos e 
discordâncias. Que mudanças são desejáveis? Que mudanças são possíveis? 
A investigadora apresentará os resultados preliminares do estudo para iniciar a discussão. O planeamento desta 
reunião conjunta será preparado e discutido com as crianças envolvidas e os Coordenadores dos dois ciclos 
envolvidos. 
 
Material necessário 
Computador; Ficheiro com os resultados preliminares do estudo; Máquina de filmar. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 2 

Pedido de autorização à direção do Agrupamento de Escolas 

 

 

 



 

De: Elisabete Barros <barros.viana@gmail.com> 
Date: terça, 16/10/2018 à(s) 16:42 
Subject: Pedido de autorização para investigação doutoral 
To: <direcao@ae?.pt> 
Cc: < >, < >, António Osório <ajosorio@ie.uminho.pt> 
 
Boa tarde, 
 
Sou aluna de doutoramento da Universidade do Minho e após o contacto com o Professor [?] e a 
Professora [?] (em cc) venho formalizar o meu pedido de autorização para a realização de investigação 
doutoral na EB1 [?] e na EB 2, 3 [?]. Mais informações em anexo. 
 
Agradeço toda a atenção dispensada. Fico a aguardar a Vossa decisão. 
 
Atenciosamente, 
Elisabete Barros 
Investigadora em Tecnologia Educativa | Educational Technology PhD Student 
Bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) | Fellow of the Foundation for Science and Technology 
  
Programa de Doutoramento FCT “Aprendizagem Enriquecida com Tecnologias e Desafios Societais 
FCT Doctoral Programme “Technology Enhanced Learning and Societal Challenges 
  
Instituto de Educação – Universidade do Minho | Institute of Education – University of Minho 
CIEd – Centro de Investigação em Educação | CIEd – Centre for Research in Education 
 
Curriculum DEGOIS | ORCID | LinkedIn | Academia.edu 
 
    ORCID 

 

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4967654146127349
https://orcid.org/0000-0002-6839-0469
http://www.linkedin.com/in/elisabete-barros
https://wwwuminho.academia.edu/ElisabeteBarros
https://orcid.org/0000-0002-6839-0469


 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação doutoral    16.10.2018 

 

Exma. Sra. Diretora, do 

Agrupamento de Escolas [?], Professora [?] 

 

Sou doutoranda do Instituto de Educação da Universidade do Minho (IEUM) onde desenvolvo investigação sobre a 

temática da “escola do futuro”, cujo tema é Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro. Este projeto 

é orientado pelo Professor António José Osório e está inserido no programa de Doutoramento em Ciências da 

Educação, especialidade em Tecnologia Educativa do IEUM, sendo financiado pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia. 

Neste âmbito vimos solicitar a V.ª Ex.ª a autorização para desenvolver parte deste projeto na Escola EB1 [?] e na 

EB 2, 3 [?], cujos responsáveis já foram, por mim, contactados. 

Em anexo consta a descrição da intervenção, contendo informação detalhada sobre o projeto e elementos do plano 

de atividades relativo ao que se pretende desenvolver nas respetivas escolas. 

 

Agradeço a atenção dispensada, ficando a aguardar a Vossa decisão. 

 

Braga, 16 de outubro de 2018 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Elisabete Barros 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

Telemóvel:  

Email: barros.viana@gmail.com ou ajosorio@ie.uminho.pt 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nome da Investigadora: Elisabete Barros (barros.viana@gmail.com) 

Nome do Orientador: Prof. António José Osório (ajosorio@ie.uminho.pt) 

Tema do estudo do doutoramento: Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro 

 

Resumo do projeto: 

Nos últimos anos assistimos a mudanças no contexto educativo onde as tecnologias assumem um papel 

preponderante no desenvolvimento e promoção de novos cenários na Educação, com tendências disruptivas. É 

comummente aceite que as tecnologias mudaram a forma de pensar, agir e comunicar. Há quem defenda que a 

Escola se tornou obsoleta, não respondendo às necessidades dos estudantes do século XXI. Atualmente, emergem 

diversos movimentos em prol da escola do futuro. Caminhamos no sentido da mudança tecnológica, 

organizacional, espacial e pedagógica e acreditamos que, na sociedade digital, a relevância está na forma como 

transpomos o nosso conhecimento para o conhecimento em rede. Este projeto pretende dar o seu contributo 

original para a discussão no âmbito da comunidade científica, estudando sobre os espaços educativos do futuro, 

esboçando cenarizações para a mudança e aprendizagem em rede. Como serão os cenários educativos do futuro? 

Que tendências? Que características? Que resultados? 

 

Objetivos do projeto: 

i. Estudar o potencial dos novos cenários educativos para o desenvolvimento de novas formas de 

pensamento e aprendizagem; 

ii. Criar e avaliar cenarizações para a educação do futuro; 

iii. Proceder à definição dos indicadores para a mudança e inovação pedagógica nos ambientes 

emergentes. 

 

Objetivo com a participação do Agrupamento de Escolas [?]: 

Nesta colaboração pretende-se especificamente estudar a visão da escola do futuro segundo a perspetiva da 

comunidade escolar, recolhendo dados entre alunos e professores. Gostaríamos de poder desenvolver este estudo 

com, aproximadamente, 50 crianças entre os 9 e os 15 anos e com 25 professores de todas as áreas. No plano 

está previsto a visita às escolas duas vezes por semana, durante o 2.º e 3.º período do ano letivo 2018/2019. No 

entanto, todos estes pormenores serão ajustados de acordo com os elementos envolvidos. A investigação será 

maioritariamente qualitativa, podendo existir alguns elementos quantitativos recolhidos com base em questões 

breves. A colaboração no projeto é voluntária, podendo desistir em qualquer momento. Serão solicitadas todas as 

autorizações necessárias, assegurando a rigorosa confidencialidade da informação recolhida com total respeito 

pelos envolvidos. Estamos disponíveis para apresentar todas as informações que considerem necessárias, 

esperando obter uma colaboração saudável e profícua para ambas as partes 

 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 3 

 

Pedido de autorização para realização de estudo de investigação em meio escolar, 

submetido à Direção Geral de Educação 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 4 

Formulário de identificação e caracterização do projeto apresentado ao Conselho de Ética 

Comissão de Ética para a Investigação em Ciências Sociais e Humanas da UMinho 

 

 

 



 

 

 

 

Conselho de Ética - Ciências Sociais e Humanas 

 

Formulário de identificação e caracterização do projeto 

Identificação do projeto 

Título do projeto Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro 

Atividade de investigação - Intervenção no campo: ouvir e dar voz às 

crianças 

Data prevista de início 01-02-2019 Data prevista fim 30-06-2019 

 

Investigador principal 

e filiação 

Elisabete Passos Barros, Instituto de Educação da UMinho, Doutoramento 

em Ciências da Educação na especialidade de Tecnologia Educativa 

Orientador(es) e 

filiação 

António José Meneses Osório, Instituto de Educação da UMinho 

Nota: No caso de projetos de mestrado ou doutoramento deve ser indicado o estudante como investigador 

principal e o nome do mestrado ou doutoramento  

Instituição 

proponente 

Instituto de Educação da Universidade do Minho 

Instituição(ões) onde 

se realiza a 

investigação 

Agrupamento de Escolas [?], especificamente na Escola Básica do 1.º Ciclo 

[?] e na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos [?], concelho de Braga, Portugal. 

 

Entidades 

financiadoras 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 

Questões relativas ao envolvimento de investigadores exteriores   

Estão envolvidos no projeto, colegas de outra (s) Escola(s)/Instituição(ões)? S N 

Se sim, este pedido de parecer cobre o seu envolvimento? S N 

 

 



 

 

Qualificação dos investigadores 

Descreva a especialidade/formação dos investigadores que os prepara para levar a cabo a investigação e que papel 

terão 

A investigadora, Elisabete Passos Barros, encontra-se a desenvolver a sua tese de doutoramento no Instituto de 

Educação da Universidade do Minho, no domínio das Ciências da Educação – especialização em Tecnologia Educativa, 

com supervisão do Professor Doutor António José Osório, com o projeto intitulado: "Educação aberta e em rede: 

Aprender a escola do futuro". É apoiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), com a referência 

PD/BD/128147/2016. É investigadora integrada na equipa do Centro de Investigação em Educação (CIEd) da 

UMinho. Concluiu, em 2010, o Mestrado em Ciências da Educação – especialização em Informática Educacional, 

pela Universidade Católica Portuguesa. Desde 2007 que incorpora equipas de investigação em projetos relacionados 

com Crianças, Tecnologia e Educação. O trabalho de investigação mais recente foi desenvolvido no projeto 

“+Cidadania: Plataforma de participação e cidadania com crianças” no âmbito do consórcio entre o IE UMinho e a 

Lusoinfo Multimédia, implementado com o apoio do Quadrilátero Urbano (Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de 

Famalicão). Tem mais de 10 anos de experiência no âmbito da formação (formação de professores, formação de 

formadores, educação e formação de adultos, formação modular, educação e formação de jovens) e na organização 

de eventos científicos. As áreas de interesse são: inovação educacional, ambientes educativos emergentes, recursos 

educativos digitais, crianças e tecnologia. 

 

Caracterização do projeto e questões de carácter ético relativas à sua execução 

Introdução justificativa do projeto e sumário dos seus objetivos 

a) Forneça uma explicação breve do objetivo do estudo, incluindo as hipóteses específicas, objetivos e 
racional.  

b) Inclua a contextualização relevante  
 

O uso de tecnologias digitais por crianças e jovens tem sido crescente, bem como a sua aplicação na 

aprendizagem seja em contextos formais, não formais ou informais. Os computadores e a Internet têm produzido 

inúmeras alterações, a todos os níveis, e no cenário educativo vemo-las como responsáveis pela necessidade de 

reinvenção da escola ou, como sugere Silva (2002), uma estratégia de renovação. 

A presença de tecnologia em casa é progressiva (OECD, 2015), emergindo a necessidade de estudar, pensar e 

discutir sobre a sua inclusão, impacto e efeitos colaterais pois toda a tecnologia que vem resolver um determinado 

problema tende a causar outros. Na revisão da literatura encontram-se preocupações relacionadas, por exemplo, 

com direitos digitais das crianças e jovens (Livingstone et al., 2015), segurança na internet (Monteiro, 2015) ou 

implicações na saúde (Dâmaso et al., 2012). Na escola, esta presença também é crescente e são inúmeras as 

iniciativas e projetos de natureza tecnológica que respondem sob o estandarte da melhoria da qualidade da 

Educação. Em Portugal e no estrangeiro, observámos o movimento de inserção de computadores nas escolas, 

com a iniciativa de um computador por aluno (Lopes, 2010; Warschauer et al., 2012). Atualmente, emergem as 

experiências e movimentos relacionados com a sala de aula do futuro, focando especial atenção na organização 

do espaço educativo, de que é exemplo o projeto “Future Classroom Lab” (Alves et al., 2015). Internacionalmente, 

existem várias iniciativas/escolas relevantes para esta discussão: School in the Cloud (Mitra et al., 2016), ALT 

School, Vittra Telefonplan School, Khan Academy, Plano Educativo Finlandês. Esta presença gera novas conexões 

entre a escola e a casa como sugere Livingstone e Sefton-Green (2016). 

A literatura sugere-nos leituras diversas sobre os efeitos da utilização das tecnologias na educação. Alguns 

resultados apontam melhorias no ensino/aprendizagem após a sua utilização (Ribeiro, 2003; Machado et al., 



 

 

2007), embora seja tecnologia específica para determinado fim. Por outro lado, a investigação de Falck et al. 

(2015) refere diferentes relações consoante a área disciplinar, sugerindo a ideia de resultados positivos quando 

procuramos ideias e informações, mas negativos quando relacionados com competências e procedimentos. 

Ainda, o relatório da OECD (2015) refere consequências ao nível da relação aprendizagem e escola, aludindo que 

a utilização limitada de computadores na escola é melhor que a não utilização, mas o uso por tempos superiores 

está associado a resultados inferiores. 

Selwyn (2011) coloca relevantes questões sobre educação e tecnologias, ponderando sobre o efeito das 

tecnologias na aprendizagem. Dias (2012) sugere que a grande inovação não são os instrumentos, mas sim a 

rede de relações que são geradas nas práticas e interações entre os diversos agentes. Mattila e Silander (2015) 

propõem mudanças a cinco níveis: liderança, pedagogia, reforço de capacidades, tecnologia e arquitetura. 

A importância da investigação no campo da escola do futuro é indiscutível. Hoje, vivenciamos outras 

necessidades, outras realidades, outros contextos e, como defende Nóvoa (2016), temos de reinventar a escola 

com a mesma intensidade, evoluindo para o pensamento de uma educação que criamos para nós próprios 

(Downes, 2012), envolvidos na rede de relações (Dias, 2012). 

Consideramos esta problemática de extrema relevância e atualidade, pelo que nos exige decisões claras e 

orientadas no conjunto de itinerários passíveis de investigação. Neste âmbito, este projeto de investigação 

pretende estudar, refletir e discutir a construção de cenarizações sobre a escola e a educação do futuro. E quando 

se fala de futuro, fala-se de futuro presente, pois é neste preciso momento histórico que se reinventam e testam 

novas cenarizações. A inovação educacional; a emergência de espaços de aprendizagem inovadores; a rede de 

relações; e a importância e o impacto da utilização de tecnologias na sala de aula com efeitos na aprendizagem 

são temáticas chave desta proposta de trabalho. 

Com base nas reflexões presentes, os objetivos gerais deste projeto são: i) Estudar o potencial dos novos cenários 

educativos para o desenvolvimento de novas formas de pensamento e aprendizagem; ii) Criar e avaliar 

cenarizações para a educação do futuro; iii) Proceder à definição dos indicadores para a mudança e inovação 

pedagógica nos ambientes emergentes. Estes três objetivos pretendem encontrar resposta(s) à questão de 

investigação: “Que características devem ter os novos cenários educativos de forma a responder às necessidades 

futuras das crianças do século XXI?”. 

Para a concretização destes objetivos, em específico o objetivo ii) Criar e avaliar cenarizações para a educação 

do futuro foi traçado um plano de intervenção no campo a realizar-se em duas escolas do concelho de Braga, 

sobre o qual discorremos nos pontos seguintes. 

 

Participantes 
a) Descreva a população alvo referindo, idade, sexo, etnia, língua materna, e nível educacional 
b) Refira o toral de participantes necessários e quantos terá de recrutar para conseguir o tamanho da 

amostra. Explique como calculou o número necessário 
c) Se os participantes propostos são crianças/menores, prisioneiros, mulheres grávidas, participantes 

com impedimentos físicos ou cognitivos ou outros considerados vulneráveis a coerção ou influência 
indevida refira o racional para o seu envolvimento 

 

No âmbito deste projeto de investigação pretendemos efetuar a recolha de dados com crianças, 

pais/encarregados de educação e professores, tendo intitulado esta atividade Intervenção no campo: ouvir e dar 

voz às crianças. Este trabalho desenvolver-se-á na Escola Básica de 1.º Ciclo [?] e na Escola Básica de 2.º e 3.º 

Ciclos [?], durante os meses de fevereiro a junho de 2019, envolvendo crianças dos 9 aos 15 anos de idade em 

frequência do 3.º ao 9.º ano de escolaridade. As crianças serão a principal população alvo desta atividade, embora 

esteja também previsto a participação e envolvimento dos pais/encarregados de educação e professores que 



 

 

lidam diretamente com as crianças. A participação é voluntária pelo que não existem critérios de restrição 

relativamente ao sexo, etnia ou língua materna e será precedida de documentos próprios solicitando o 

consentimento de todos os envolvidos na recolha de informação sob a forma oral, fotográfica e de vídeo (Anexo 

1). Estimamos como números máximos a envolver: 50 crianças, 25 pais/encarregados de educação e 14 

professores. A razão para estipular este limite está relacionada com o tempo existente para a concretização desta 

atividade, considera-se não exequível caso se ultrapasse este número. Não se pretende envolver a totalidade dos 

pais pois geraria um grande volume de dados e a investigação tem como foco principal as crianças e não os 

restantes elementos. Neste sentido, após a recolha das autorizações e consentimentos, caso o número ultrapasse 

os 25 será efetuada uma seleção aleatória. No que concerne aos profissionais da educação, é esperado envolver 

cerca de 14 professores tendo em conta o número de crianças a participar e os anos letivos em questão. No 

entanto, estes números não são rígidos e poderão oscilar. A participação dos pais/encarregados de educação e 

dos professores será registada através de entrevistas semi-estruturadas (Anexo 2). 

 

Recrutamento e triagem 
a) explique como, quando , onde e quem identificará/selecionará potenciais participantes. Se o 

investigador é docente, médico, terapeuta ou supervisor ou se um grupo de participantes é recrutado, 
explique que precauções serão tomadas para minimizar potencial coerção ou influência indevida para 
a participação. 

b) Descreva qualquer material de recrutamento (e.g., cartas, desdobráveis, cartazes, mensagens, etc.) e 
as autorizações/cooperação de instituições ou organizações fora da UM em que o recrutamento terá 
lugar.  

c) descreva a população proposta, incluindo critérios de inclusão e exclusão. 
d) Se os participantes forem triados através de testes, entrevistas etc., antes do estudo principal, 

explique como, quando, onde e quem será responsável pela triagem. NOTA: Deve ser obtido 
consentimento para os processos de triagem bem como para o estudo principal. Conforme for 
apropriado, crie dois formulários separados, ou inclua a informação sobre o processo de triagem no 
formulário de consentimento 

 

Para o recrutamento de participantes será organizada uma primeira sessão informativa a decorrer num dos 

espaços da escola, para apresentar o projeto, os seus objetivos e o modo de desenvolvimento, a combinar com 

os responsáveis das escolas em questão. Após esta sessão efetuar-se-á a triagem dos participantes, como já 

referido não ultrapassando as 50 crianças, pelos Coordenadores dos respetivos ciclos envolvidos, uma vez que 

eles melhor conhecem as crianças. Na apresentação deixar-se-á claro que a participação é voluntária, podendo 

desistir quando assim o entenderem. 

Estará disponível para consulta o plano das atividades previsto (Anexo 3), a decorrer de fevereiro a junho de 

2019. 

Os participantes serão crianças dos 9 aos 15 anos de idade, a frequentar as escolas do Agrupamento de Escolas 

[?], e os respetivos pais/encarregados de educação. Na possibilidade de existirem mais crianças a quererem 

participar do que o número limitado (50), a seleção será aleatória não existindo critérios para inclusão ou 

exclusão. Utilizar-se-á um sistema numeral em papel ficando excluídos aqueles que tiverem um número acima 

de 50. O mesmo sistema será aplicado aos professores participantes das atividades previstas. 

Para formalização do processo de recrutamento e triagem será apresentado a todos os participantes o documento 

Consentimento informado, esclarecido e livre para participar em estudos de investigação (Anexo 1) estabelecendo 

um contrato de confiança assegurando a confidencialidade dos dados e o anonimato dos participantes. 

 

 



 

 

Compensação e custos 
 

a) descreva o plano de compensação pela participação no estudo. Se não houver lugar a compensação 

isto deverá ser referido. Se os sujeitos forem recompensados pela participação explique em detalhe o 

montante e método de pagamento 

b) Inclua qualquer plano para pagamentos parcelares se os sujeitos desistem do estudo 

c) Se for necessário obter NIF para obter pagamento esta informação deve ser obtida separadamente da 

documentação de consentimento 

d) Se compensação não monetária for oferecida, explique como será feito 

e) Discuta o racional do processo de compensação, incluindo a adequação da compensação para a 

população em estudo e de modo a evitar influenciar inadequadamente a participação 

f) Custos para os participantes: Se aplicável refira quais os custos para os sujeitos (e.g., preço de 

consulta). Se não houver compensação isto deve ser referido 

A participação neste estudo não contempla qualquer compensação aos participantes, nem exige deles qualquer 

tipo de pagamento em caso de desistência, estando a informação clara no documento de recolha de 

consentimento e o mesmo será exposto na sessão de apresentação do estudo.  

 

Procedimento 
 

a) descreva por ordem cronológica dos eventos como será conduzida a investigação, fornecendo 
informação acerca dos procedimentos do estudo (e.g., todas as intervenções/interações com os 
participantes, recolha de dados, etc.) incluindo procedimentos de seguimento (follow-up) 

b) Explique quem conduzirá os procedimentos, quando e onde terá lugar. Indique a frequência e 
duração das visitas/sessões bem como a duração total da participação dos participantes no estudo 

c) Identifique qualquer procedimento experimental e explique de que modo difere dos procedimentos 
standard (e.g., intervenções psicológicas, educacionais). Se aplicável distinga entre os procedimentos 
a que o participante será sujeito independentemente do estudo e quais os que são específicos do 
estudo. 

d) Se for utilizada alguma estratégia de decepção/engano ou explicação parcial for utilizada, explique o 
racional e o procedimento de debriefing pós-tarefa experimental 

e) refira se ocorrerá gravação vídeo e/ou áudio. Descreva o que ocorrerá às gravações depois do projeto 
(e.g., serão utilizadas em apresentações, ou aulas) e o que lhes acontecerá no final (e.g., destruídas 
após transcrição)  

 

A investigação será conduzida pela investigadora através de visitas semanais e programadas. Cada sessão terá 

a duração de 45 minutos decorrendo num dos espaços/sala da Escola Básica de 1.º Ciclo [?] e da Escola Básica 

de 2.º e 3.º Ciclos [?]. Num total aproximado, a participação pelas crianças terá a duração de 450 minutos. Prevê-

se que a participação dos pais/encarregados de educação tenha uma duração máxima de 120 minutos. E a 

previsão para a participação dos professores é de 180 minutos. 

O plano a seguir neste estudo é apresentado no Anexo 3 estando presente por ordem cronológica todas as 

atividades a desenvolver de fevereiro a junho de 2019. 

As atividades a desenvolver serão gravadas em vídeo e áudio servindo de apoio ao trabalho de registo da 

investigadora. Serão também tiradas fotografias aos trabalhos finais das crianças participantes e outras que se 

considerem relevantes, tendo sempre o cuidado para não focar diretamente as crianças, não permitindo a sua 

identificação.  As gravações de vídeo poderão ser utilizadas em apresentações desde que não permitam a 

identificação direta das crianças participantes. As gravações de áudio serão transcritas e arquivadas devidamente. 

Todas as gravações serão arquivadas no disco da investigadora e serão destruídas após decorrer um ano do 

término da tese de doutoramento. 



 

 

 

Benefícios, Riscos e Desconforto  
a) descreva os potenciais benefícios para os participantes. Se não há benefício esperado isso deve ser 

assinalado 
b) descreva todos os riscos e desconforto conhecidos que estejam associados aos procedimentos do 

estudo, quer sejam físicos, psicológicos, económicos ou sociais (e.g., dor, stress, invasão da 
privacidade, quebra de confidencialidade) referindo a probabilidade e o grau de dano potencial 

c) descreva as medidas que serão levadas a cabo para minimizar o risco ou desconforto dos 
participantes 
2)  
3)  

Espera-se que este estudo de investigação traga alguns benefícios à comunidade escolar envolvida, 

nomeadamente ideias para mudanças positivas no espaço escolar, nas metodologias aplicadas e nas relações 

existentes nesta comunidade aproximando-a mais do que é esperado e expectável para o futuro. Pretende-se 

também abrir horizontes dando a conhecer outras realidades do mundo e quem sabe abrir portas à mudança 

tornando a educação cada vez mais aberta e em rede. 

Poderá existir algum desconforto na utilização de equipamentos de gravação de voz e imagem, no entanto ter-se-

á sempre em conta a vontade das crianças e restantes participantes caso não queiram ser filmadas, fotografadas 

ou gravadas. Não são previstos riscos ou desconfortos de outra natureza. Caso existam, irá prevalecer sempre a 

vontade dos participantes. 

 

Confidencialidade 
 

a) explique como será protegida a privacidade dos participantes e como a confidencialidade será 
mantida. Refira quem terá acesso aos registos e como estes serão guardados 

b) será pedido aos sujeitos que autorizem a divulgação de dados identificáveis (e.g., vídeo gravações). 
Se sim explique e refira no formulário de consentimento 

c) os dados serão recolhidos de um modo anónimo (e.g., não será recolhida/registada informação 
identificadora dos participantes que possa liga-los aos dados do estudo) NOTA: os dados não são 
anónimos se existir um código que os ligue a cada participante. De igual modo, gravações vídeo e/ou 
áudio não são consideradas anónimas 

d) se dados e a informação identificadora forem recolhidos, explique em que passo esta será removida 
dos dados. Se os dados identificadores forem mantidos explique porque é necessário e como será 
mantida a confidencialidade 

e) se os dados forem codificados, explique onde serão guardadas as chaves que permitem identificar os 
participantes, como serão protegidos e quem tem acesso às mesmas 

f) indique quanto tempo serão guardados os dados que não forem destruídos, como e quanto tempo 
serão guardados e quem tem acesso aos mesmos 

g) explique como serão guardados os instrumentos, gravações, fotografias, etc., quem tem acesso às 
mesmas e em que altura serão transcritas e/ou destruídas 
4)  

Não serão recolhidos dados pessoais para além do primeiro e último nome e idade da/o participante. A 

privacidade dos participantes será assegurada por um sistema de codificação permitindo omitir nomes e outros 

dados de identificação. Este sistema de codificação apenas estará na posse da investigadora e será destruído 

após a entrega da tese de doutoramento. 

A confidencialidade dos dados e o anonimato será sempre garantido pela investigadora, elemento que estará em 

contacto direto com todos os participantes. Será assinado por ambas as partes o documento de consentimento 

(Anexo 1), ficando os registos deste mesmo documento distribuídos e guardados pelos participantes, pela 

investigadora e pelos respetivos coordenadores dos ciclos envolvidos. 



 

 

Os registos das sessões serão efetuados e guardados pela investigadora, podendo em caso de necessidade serem 

consultados pelo seu orientador. Todos os ficheiros serão etiquetados e guardados num disco externo, 

propriedade da investigadora. Apenas a investigadora terá acesso direto aos mesmos. Os ficheiros 

correspondentes a registos de áudio e vídeo, fotografias e textos de transcrições serão utilizados no período após 

a intervenção no campo para análise e tratamento de dados (julho de 2019 a março de 2020). Após um ano 

passado da entrega da tese todos os dados serão destruídos/apagados. 

Em caso algum, serão divulgados dados que permitam identificar o/a participante no estudo. 

 

Conflito de interesses 
5) Refira qualquer situação de conflito de interesses, se não existirem declare-o.  

 

Não está previsto a existência de conflitos de interesses. 

 

Consentimento Informado 
 

A investigação envolve apenas voluntários saudáveis? 6) S 7) N 

A investigação envolve grupos vulneráveis: crianças, menores, idosos ou 

outras pessoas com incapacidade temporária ou permanente? 

8) S 9) N 

O pedido de parecer inclui a declaração de consentimento informado, livre 

e esclarecido? 

10) S 11) N 

 

Aqui tem de escolher o formato de consentimento informado 

[ x ] Consentimento informado, livre e esclarecido para participação em investigação - de acordo com a 
Declaração de Helsínquia  e a Convenção de Oviedo 

[  ] Consentimento informado não assinado - E.g. formulário para questionários preenchidos online. Deverá 
adicionar a informação incluída e o modo de os participantes concordarem em participar 

[  ] Consentimento informado alterado - Um formulário de consentimento informado que omite informação 
requerida. E.g., se não indica o objetivo do estudo para evitar o viés na resposta dos participantes. 
Deve explicar o racional no procedimento e os processos de debriefing 

[  ] Isenção de consentimento – quando não é obtido consentimento informado – esta opção pode ser 
apropriada para utilização de dados já disponíveis. Justifique 

 

Anexe o formulário de consentimento informado e outro material informativo relevante 

quando adequado, ou justifique a isenção de consentimento 

 

 

Assinatura do Investigador Responsável 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

Documentação a anexar 

[  ] cópia dos questionários ou formulários de recolha de dados a utilizar, se aplicável; 
[ x ] modelo de consentimento informado e outro material informativo relevante; 
[  ] modelo de declaração de compromisso para outros investigadores ou colaboradores na investigação, 

se aplicável, destinada a documentar o seu envolvimento nas garantias de confidencialidade dadas pelo 
investigador principal no processo apresentado; 

[ x ] cópia da notificação às autoridades nacionais ou internacionais competentes, juntamente com o 
parecer das mesmas, se emitido; (e.g., Direção Geral de Educação, no caso dos inquéritos em ambiente 
escolar)  

[  ] informação sobre o enquadramento, apoio e viabilidade do projeto facultada pelo responsável pela 
unidade/subunidade orgânica onde se vai desenvolver o projeto; 

[ x ] curriculum vitae resumido de todos os investigadores. 
 
[  ] Deverá ser seguido o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), com entrada em vigor em 25 

de Maio de 2018, - REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 
de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais e à livre circulação desses dados, que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados). 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 5 

Consentimento informado, esclarecido e livre para participação em estudos de investigação 

 

 

 



[Participantes: alunos e pais/encarregados e educação] 

 

(Apenas primeiro e último nome) 

(Apenas primeiro e último nome) 

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO EM 

ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO 

(de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo) 

 

Este documento é composto por duas partes, três folhas: 

FOLHA 1 e 2 – corresponde a esta folha que está em duplicado, contém os dados pessoais da criança e respetivos 

pais/encarregados de educação. A folha 1 ficará arquivada na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo [?] e a folha 2 ficará 

na posse da investigadora. Demonstra o interesse para participar no estudo de investigação e autoriza a recolha e 

registo de dados áudio, fotográficos e de vídeo. 

FOLHA 3 e 4 – contém informação sobre o estudo e ficará na posse da criança e dos pais/encarregados de educação. 

 

Por favor, leia com atenção toda a informação. Se achar que algo não está claro ou 

se algo o/a incomoda, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a 

proposta que lhe é feita, queira assinar este documento. 

A investigadora ______________________________________ Data: ____/____/ ______ 

 

Declaro ter(mos) lido e compreendido este documento, bem como as informações que me(nos) 

foram fornecidas pela investigadora Elisabete Barros. Foi-nos garantida a possibilidade de, em 

qualquer altura, recusar a nossa participação sem qualquer tipo de consequência. Desta forma, 

aceito(amos) participar no estudo e permito(imos) a utilização dos dados que forneço(cemos) de 

forma voluntária, confiando que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 

confidencialidade e anonimato que nos foram dadas pela investigadora. Autorizo(amos) a recolha 

e registo de dados áudio, fotográficos e de vídeo. 

NOME DA CRIANÇA MENOR: _________________________________________________ 

 Sim, quero participar.   Não quero participar. 

Assinatura da criança: _________________________________ Data: ____/____/______ 

 

NOME DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: _______________________________________ 

Grau de parentesco: ___________________ Contacto telefónico: _____________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 Sim, quero participar.   Não quero participar. 

Assinatura: _________________________________________ Data: ____/____/______



 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO EM 

ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO 

(de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo) 

 

Seguindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (RGPD), que tem efeitos 

a partir de 25 de maio de 2018 conjugado com a Lei n.º 67/98 de 26 de outubro, alterada pela 

Lei n.º 103/2015, de 24 de agosto vimos solicitar o seu consentimento informado, esclarecido e 

livre para participar no projeto de investigação sob a temática da “Escola do Futuro”. 

 

Título do estudo: Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro. 

Enquadramento: Este estudo desenvolve-se no Instituto de Educação da Universidade do Minho 

para obtenção do grau académico de Doutor em Ciências da Educação, especialização em 

Tecnologia Educativa, sob a orientação do Professor Doutor António José Osório, inserido no 

âmbito do Programa de Doutoramento FCT Aprendizagem Enriquecida com Tecnologia e Desafios 

Societais. 

Condições e Financiamento: A participação tem carácter voluntário, pelo que o/a participante 

poderá desistir logo que demonstre essa vontade, não existindo qualquer prejuízo. A participação 

no estudo em questão não envolve qualquer despesa monetária para os/as participantes, nem há 

lugar a outros pagamentos. No desenvolvimento da atividade serão efetuados registos áudio, vídeo 

e fotográficos de apoio ao trabalho de investigação. Todos estes elementos serão guardados pela 

investigadora e, na sua utilização, será garantida a confidencialidade dos dados recolhidos e o 

anonimato dos participantes envolvidos. O estudo é financiado pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT). Foi solicitada autorização à Direção-Geral da Educação e ao Agrupamento de 

Escolas [?] e pedido parecer à Comissão de Ética da Universidade do Minho. 

Confidencialidade e anonimato: Todos os dados pessoais recolhidos no âmbito do estudo 

serão usados de forma restrita e exclusiva da investigadora e seu orientador, estando garantido o 

seu anonimato. Todos os dados de opinião recolhidos nas atividades propostas serão tratados de 

forma a garantir a confidencialidade dos/as participantes, sendo para uso exclusivo no presente 

estudo. Apenas os resultados obtidos serão tornados públicos através da tese e/ou artigos 

científicos, estando garantida a confidencialidade dos dados e o anonimato dos/as participantes. 

Os resultados poderão ser consultados pelos/as participantes sempre que demonstrado esse 

desejo. No final do estudo, será oferecida uma cópia da tese ao Agrupamento de Escolas [?], 

ficando disponível para consulta da comunidade escolar. 

Explicação do estudo: O objetivo desta atividade é construir a visão da escola segundo a 

perspetiva das crianças. Partindo deste objetivo, prevemos dois momentos de intervenção: um 

primeiro momento correspondendo a atividades onde se abordam pensamentos, ideias e 

conceitos concretos onde temos presente a questão: “O que significa para ti a escola?”; e, um 



 

 

segundo momento, explorando pensamentos, ideias e conceitos abstratos através da questão: 

“Como seria a tua escola de sonho?”. Nestas duas perguntas temos presente cinco elementos: o 

eu, o outro, o espaço escolar, o conhecimento e o futuro. Decorrerão sessões semanais com a 

duração de 45 minutos com as crianças participantes, em dia e horário a combinar, de forma a 

não prejudicar o normal decorrer das atividades letivas. Durante as sessões serão disponibilizados 

materiais de desgaste e equipamentos como máquina fotográfica e gravador de voz para o decorrer 

das atividades. O estudo decorrerá entre os meses de fevereiro a junho de 2019. O plano das 

atividades poderá ser consultado sempre que demonstrada essa vontade. Este poderá sofrer 

alterações ajustando-se ao decorrer das atividades, se assim for necessário. O envolvimento dos 

pais será posteriormente acordado, caso demonstrem esse interesse. As reuniões com os 

pais/encarregados de educação terão lugar onde lhes for mais conveniente. 

 

Agradecemos a participação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto da investigadora 

ELISABETE BARROS 
Instituto de Educação da Universidade do Minho 
Telemóvel:  
E-mail: barros.viana@gmail.com 

 

Contacto do orientador 

ANTÓNIO JOSÉ OSÓRIO 
Instituto de Educação da Universidade do Minho 
Telemóvel:  
E-mail: ajosorio@ie.uminho.pt 

 

 
 

mailto:barros.viana@gmail.com
mailto:ajosorio@


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 6 

Pedido de autorização enviado aos pais/encarregados de educação 

Participação na reportagem para o jornal “O Minho” 

 

 

 



 

 

Agrupamento de Escolas [?] 
Escola Básica do 1.º Ciclo [?] 

Assunto: 
Reportagem para o jornal “O Minho” 

 

Exmos. Pais/Encarregados de Educação, 

O jornalista Pedro Antunes Pereira, do jornal online “O Minho” está a elaborar uma reportagem sobre o estudo que 

desenvolvo “Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro”, no qual a sua filha participa através das 

atividades de investigação que têm sido desenvolvidas na EB1 [?]. Como o objetivo da minha investigação é ouvir 

e dar voz às crianças fez-me todo o sentido que elas possam colaborar nesta reportagem, por considerar que para 

elas também pudesse ser importante. A reportagem é do conhecimento da Diretora do Agrupamento e do 

Coordenador da Escola e está devidamente autorizada. No entanto, apenas avançaremos se os Pais autorizarem a 

participação que, por este meio solicito. Mais informo que, a reportagem está agendada para o dia 4 de junho e 

que na recolha fotográfica as crianças não serão identificadas. 

Data: 31 de maio de 2019  A investigadora: _________________________(barros.viana@gmail.com) 

 

NOME DA ALUNA: ___________________________________________ Assinatura: ________________________ 

Autorizo a participação da minha filha na reportagem do jornal “O Minho” estando seguro(a) que será garantido o 

seu anonimato. 

SIM   NÃO  

 

 
 
Agrupamento de Escolas [?] 
Escola Básica do 1.º Ciclo [?] 

Assunto: 
Reportagem para o jornal “O Minho” 

 

Exmos. Pais/Encarregados de Educação, 

O jornalista Pedro Antunes Pereira, do jornal online “O Minho” está a elaborar uma reportagem sobre o estudo que 

desenvolvo “Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro”, no qual a sua filha participa através das 

atividades de investigação que têm sido desenvolvidas na EB1 [?]. Como o objetivo da minha investigação é ouvir 

e dar voz às crianças fez-me todo o sentido que elas possam colaborar nesta reportagem, por considerar que para 

elas também pudesse ser importante. A reportagem é do conhecimento da Diretora do Agrupamento e do 

Coordenador da Escola e está devidamente autorizada. No entanto, apenas avançaremos se os Pais autorizarem a 

participação que, por este meio solicito. Mais informo que, a reportagem está agendada para o dia 4 de junho e 

que na recolha fotográfica as crianças não serão identificadas. 

Data: 31 de maio de 2019  A investigadora: _________________________(barros.viana@gmail.com) 

 

NOME DA ALUNA: ____________________________________________ Assinatura: ________________________ 

Autorizo a participação da minha filha na reportagem do jornal “O Minho” estando seguro(a) que será garantido o 

seu anonimato. 

SIM   NÃO  



 

 

Agrupamento de Escolas [?] 
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos [?] 

Assunto: 
Reportagem para o jornal “O Minho” 

 

Exmos. Pais/Encarregados de Educação, 

O jornalista Pedro Antunes Pereira, do jornal online “O Minho” está a elaborar uma reportagem sobre o estudo que 

desenvolvo “Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro”, no qual a sua filha participa através das 

atividades de investigação que têm sido desenvolvidas na EB2,3 [?]. Como o objetivo da minha investigação é ouvir 

e dar voz aos alunos fez-me todo o sentido que eles possam colaborar nesta reportagem, por considerar que para 

eles também pudesse ser importante. A reportagem é do conhecimento da Diretora do Agrupamento e do 

Coordenador da Escola e está devidamente autorizada. No entanto, apenas avançaremos se os Pais autorizarem a 

participação que, por este meio solicito. Mais informo que, a reportagem está agendada para o dia 5 de junho e 

que na recolha fotográfica os alunos não serão identificados. 

Data: 31 de maio de 2019  A investigadora: _________________________(barros.viana@gmail.com) 

 

NOME DA ALUNA: ___________________________________________ Assinatura: ________________________ 

Autorizo a participação da minha filha na reportagem do jornal “O Minho” estando seguro(a) que será garantido o 

seu anonimato. 

SIM   NÃO  

 

 
 
Agrupamento de Escolas [?] 
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos [?] 

Assunto: 
Reportagem para o jornal “O Minho” 

 

Exmos. Pais/Encarregados de Educação, 

O jornalista Pedro Antunes Pereira, do jornal online “O Minho” está a elaborar uma reportagem sobre o estudo que 

desenvolvo “Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro”, no qual a sua filha participa através das 

atividades de investigação que têm sido desenvolvidas na EB2,3 [?]. Como o objetivo da minha investigação é ouvir 

e dar voz aos alunos fez-me todo o sentido que eles possam colaborar nesta reportagem, por considerar que para 

eles também pudesse ser importante. A reportagem é do conhecimento da Diretora do Agrupamento e do 

Coordenador da Escola e está devidamente autorizada. No entanto, apenas avançaremos se os Pais autorizarem a 

participação que, por este meio solicito. Mais informo que, a reportagem está agendada para o dia 5 de junho e 

que na recolha fotográfica os alunos não serão identificados. 

Data: 31 de maio de 2019  A investigadora: _________________________(barros.viana@gmail.com) 

 

NOME DA ALUNA: ____________________________________________ Assinatura: ________________________ 

Autorizo a participação da minha filha na reportagem do jornal “O Minho” estando seguro(a) que será garantido o 

seu anonimato. 

SIM   NÃO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 7 

Guião de entrevista a pais/encarregados de educação 

 

 

 



 

 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

(Pais/Encarregados de Educação) 

 

Investigação realizada no Instituto de Educação da Universidade do Minho, no âmbito do Doutoramento em Ciências da Educação, 

na especialidade de Tecnologia Educativa. O estudo insere-se também no Programa de Doutoramento FCT Aprendizagem 

Enriquecida com Tecnologia e Desafios Societais (Technology Enhanced Learning and Societal Challenges). 

 

 

. Porque escolheram esta escola para matricular o/a vosso/a filho/a? 

. Da experiência que têm tido com a escola, como a descreve? 

. O/a seu/sua filho/a fala da escola em casa? 

. Qual a sua opinião sobre o papel da escola na preparação do futuro do/a vosso/a filho/a? 

. Que sugestões apresenta à melhoria da escola? 

. Qual a escola de sonho para o/a vosso/a filho/a? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 8 

Guião de entrevista aos professores 

 

 

 



 

 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

(Professores) 

 

Investigação realizada no Instituto de Educação da Universidade do Minho, no âmbito do Doutoramento em Ciências da Educação, 

na especialidade de Tecnologia Educativa. O estudo insere-se também no Programa de Doutoramento FCT Aprendizagem 

Enriquecida com Tecnologia e Desafios Societais (Technology Enhanced Learning and Societal Challenges). 

 

. Quero iniciar esta conversa transportando-a para o tempo em que tinha 18/19 anos. Na altura em que 
sonhava ser… professor/a. O que a/o levou a escolher esta profissão: ser professor/a? 

. Atualmente, circula a ideia de que a escola está desatualizada, que não responde às necessidades das 
crianças do século XXI pois ainda utiliza os métodos tradicionais, do século XIX. Partilha desta ideia? 

. Como descreve a escola atual e, consequentemente, o ser professor/a? 

. Oiço por parte das crianças as seguintes queixas: “As aulas são uma seca. Gostava de ter mais tempo 
para brincar, para fazer e aprender o que gosto.”; “Gostava de poder usar tablets, telemóveis ou 
computadores nas aulas”. O que sente e pensa ao ouvir estas vozes? 

. Os empregos são cada vez mais instáveis; surgem profissões novas, maioritariamente, ligadas às 
tecnologias; os empregos ligados a atividades rotineiras tendem a ser substituídos por máquinas; as redes 
sociais alteraram a forma como comunicamos; a inteligência artificial tende a encontrar soluções para 
personalizar cada vez mais os produtos e serviços que nos são apresentados. As diretrizes da União 
Europeia indicam como necessidades para o século XXI a criação de competências ao nível do pensamento 
crítico, resolução de problemas, criatividade, colaboração e comunicação. Acha que a escola onde leciona 
prepara as crianças para a vida? 

. De que forma pensa que a escola possa responder verdadeiramente às necessidades básicas das 
crianças, como necessidades de amor e afeto, de respeito, de curiosidade, de saber-ser, de saber- estar, 
de saber-fazer? 

. Na sua opinião, qual é a função do professor? 

. Existem escolas em Portugal e por todo o mundo que reconfiguraram as suas práticas letivas. Há escolas 
que estão instaladas em tendas de circo. Há escolas onde não há aulas – em vez disto têm tutorias, não 
há horários – têm calendarizações semanais com objetivos para cumprir definidos entre aluno e tutores, 
não há testes – há avaliação contínua e formativa. Há escolas que abraçam as infraestruturas locais e que 
incorporam o serviço voluntariado dos pais para dar resposta a necessidades. Há escolas que transformam 
os seus espaços físicos em espaços culturais, por exemplo, existem exposições constantes, os corredores 
e até as portas das salas são personalizadas para quem lá esteja sinta o espaço como deles. Que usam a 
arte, a dança, a música, a ciência, a natureza para aprender conteúdo curricular. De que forma gostaria 
de alterar as suas práticas letivas? O que encontra de errado quando pratica a sua atividade profissional? 

. Algumas escolas sofreram uma requalificação. Modernizaram as estruturas físicas. Qual a sua opinião 
sobre a influência das estruturas físicas na aprendizagem das crianças? 

. A tecnologia está presente em todo o lado. Há escolas que defendem a sua utilização, outras proíbem. 
Há professores que usam, outros que evitam. Na sua opinião, qual o papel da tecnologia na Escola? 

. Acha que vão existir escolas e professores no futuro, em 2050? E em 2100? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 9 

Convite efetuado aos peritos 

(Nota: este documento foi traduzido para inglês. No entanto, considerando-se duplicação não se considerou relevante apresentar) 

 

 

 



 

 

De: Elisabete Barros <barros.viana@gmail.com> 
Date: quinta, 9/05/2019 à(s) 12:12 
Subject: CONVITE – participação numa atividade de investigação como perito 
To: < > 
 
CONVITE À PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO “EDUCAÇÃO ABERTA E EM REDE: APRENDER A ESCOLA DO 
FUTURO” 
 
Exmo. , 
Sou doutoranda em Ciências da Educação, na especialidade de Tecnologia Educativa, no Instituto de 
Educação da Universidade do Minho, com a supervisão do Professor Doutor António José Osório. No meu 
projeto de investigação intitulado “Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro” pretendo: 
 

1.     Estudar o potencial de novos cenários educativos para o desenvolvimento de novas formas 
de pensamento e aprendizagem; 
2.     Criar e avaliar cenarizações para a Educação no futuro; 
3.     Identificar critérios suscetíveis de verificar capacidade de inovação pedagógica nos 
ambientes educativos em conjunturas de (constante) mudança. 

 
Tendo em consideração o trabalho que tem vindo a desenvolver no campo da Educação, gostaria de 
convidá-lo a participar como perito numa atividade de investigação guiada pela metodologia 
Delphi. Considero que o seu conhecimento e experiência poderá ajudar decisivamente na concretização 
deste estudo e, a mais longo prazo, contribuir para o desenvolvimento da investigação sobre esta 
problemática. 
Caso aceite o meu convite será garantido o seu total anonimato, bem com a confidencialidade das 
respostas, processo que se formalizará após a aceitação. Em anexo, encontra informação mais detalhada 
sobre o pretendido e sobre os procedimentos a seguir na participação. 
Dada a especificidade da problemática em estudo, muito agradeço se puder recomendar outros 
investigadores ou outros especialistas que considere poderem ajudar neste meu projeto, integrando este 
grupo de peritos. 
Esperando que possa contar com a sua participação, desde já agradeço toda a colaboração. 
 
Atenciosamente, 
Elisabete Barros 
Investigadora em Tecnologia Educativa | Educational Technology PhD Student 
Bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) | Fellow of the Foundation for Science and Technology 
 
Programa de Doutoramento FCT “Aprendizagem Enriquecida com Tecnologias e Desafios Societais 
FCT Doctoral Programme “Technology Enhanced Learning and Societal Challenges 
 
Instituto de Educação – Universidade do Minho | Institute of Education – University of Minho 
CIEd – Centro de Investigação em Educação | CIEd – Centre for Research in Education 
 
Curriculum DEGOIS | ORCID | LinkedIn | Academia.edu 
 

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4967654146127349
https://orcid.org/0000-0002-6839-0469
http://www.linkedin.com/in/elisabete-barros
https://wwwuminho.academia.edu/ElisabeteBarros


Documento anexo ao convite 

 

   

PROJETO: Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro 
ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO: Consulta de peritos utilizando o método Delphi 
INVESTIGADORES: Elisabete Barros (barros.viana@gmail.com) & António José Osório 
(ajosorio@uminho.pt), Instituto de Educação da Universidade do Minho 

 

 

INFORMAÇÃO DETALHADA SOBRE A SUA PARTICIPAÇÃO 

 

Problemática 

As tecnologias mudaram a forma de pensar, agir e comunicar, trazendo mudanças para o contexto 

educativo. Aí, as tecnologias assumem um papel preponderante no desenvolvimento e promoção de novos 

cenários na Educação, alguns com características disruptivas. Já no século XXI, a escola depara-se 

constantemente com novos desafios para responder às necessidades dos seus estudantes. Nos contextos 

educativos de hoje, sejam eles portugueses ou internacionais, observa-se a emergência de diversos 

movimentos que pretendem inovar, mobilizando a comunidade educativa na construção de uma nova escola 

para o futuro. Caminhamos no sentido da mudança tecnológica, organizacional, espacial e pedagógica e 

acreditamos que, na sociedade digital, a relevância está na forma como transpomos o nosso conhecimento 

para o conhecimento em rede. Este projeto pretende dar o seu contributo original para a discussão no 

âmbito da comunidade científica, estudando sobre os espaços educativos do futuro, esboçando cenarizações 

para a mudança e aprendizagem em rede. Como serão os cenários educativos do futuro? Que tendências 

seguir? Que características deverão ter? Que resultados são expectáveis?  

O que pretendo? 

Pretendo reunir um conjunto alargado de peritos em várias áreas do conhecimento (Educação, Sociologia, 

Psicologia, Comunicação, Política e Tecnologia Educativa) para participar numa atividade de investigação 

guiada pela metodologia Delphi (Cabero Almenara & Infante Moro, 2014; Reguant-Álvarez & Torrado-

Fonseca, 2016). O grupo de peritos será totalmente anónimo e não haverá interação direta entre os 

mesmos. A interação decorrerá exclusivamente via correio eletrónico. Espero que os dados recolhidos e 

analisados possam responder ao último ponto dos objetivos do meu projeto de investigação. 

Qual é o objetivo do método Delphi? 

O objetivo do método Delphi é o de fazer emergir todas as opções possíveis para a resolução de um 

problema, apresentando as vantagens e desvantagens, tendo em vista, num segundo plano, o alcance de 

um consenso entre o grupo de peritos. 

Como se processará a atividade? 

A atividade de investigação decorrerá em duas fases: uma primeira, integrando um processo de 

autoavaliação; uma segunda, composta por três ciclos de perguntas sobre a problemática. 

1. Na primeira fase, seguindo os procedimentos da metodologia Delphi, ser-lhe-á atribuído um 

coeficiente de competência especializada sobre a problemática. Para isso, efetuar-se-á um 

momento de autoavaliação onde lhe será solicitado que classifique quantitativamente os seus 

mailto:barros.viana@gmail.com
mailto:ajosorio@uminho.pt


Documento anexo ao convite 

 

   

conhecimentos e a sua experiência sobre o tema em estudo. Terá três (3) dias para me enviar a 

sua autoavaliação. Estima-se que esta tarefa não lhe ocupe mais de 5 minutos do seu tempo; 

2. Na segunda fase, será apresentado o primeiro ciclo de perguntas. Terá quatro (4) dias para me 

enviar as suas respostas. Estima-se que esta tarefa não lhe ocupe mais de 20 minutos do seu 

tempo; 

3. Ainda na segunda fase, após a recolha de todas as respostas, eu farei a análise dos dados e 

apresentarei os resultados obtidos no primeiro ciclo. Inicia-se assim o segundo ciclo de perguntas, 

tendo quatro (4) dias para me enviar as suas respostas. Estima-se que esta tarefa não lhe ocupe 

mais de 20 do seu tempo; 

4. Para finalizar, apresentarei os resultados finais das ideias do grupo de peritos esperando a 

existência de um consenso. Considero atingido o consenso quando os resultados atingirem mais 

de 80% de concordância. 
 

Quando decorrerá a atividade? 

A atividade está programada para decorrer nos meses de maio a julho de 2019. A sua participação será 

necessária apenas nas semanas destacadas a cor verde, de acordo com o cronograma: 

1 CRONOGRAMA DA ATIVIDADE 

2 15 a 17 de maio 3 Processo de autoavaliação 

4 18 a 20 de maio 5 Cálculo do coeficiente de competência especializada 

6 21 a 24 de maio 7 1.º ciclo de perguntas 

8 25 de maio a 10 de 
junho 

9 Período de análise de dados 

10 11 a 14 de junho 11 2.º ciclo de perguntas 

12 15 de junho a 1 de 
julho 

13 Período de análise de dados 

14 2 a 5 de julho 15 3.º ciclo de perguntas 

16 6 a 22 de julho 17 Período de análise de dados 

18 23 de julho 
19 Finalização da atividade com a comunicação final dos 
resultados 

 

Tempo estimado para a conclusão das tarefas 

O processo de autoavaliação e o ciclo de perguntas foram testados previamente com quatro peritos. Os 

resultados sugerem que a realização destas tarefas ocupará entre 15 a 20 minutos do seu tempo. Durante 

o período de atividade de investigação ocuparei aproximadamente 90 minutos do seu tempo, durante 10 

semanas. 

 

Obrigada pela atenção! 
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Instrumentos de registo 

 

 

 



“Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro” 

 

 INSTRUMENTO DE REGISTO 

1.ª Fase – Composição do grupo de peritos 

Coeficiente de competência especializada 

 

 

1. Grau de conhecimento 

Tendo em consideração a problemática da “Escola do Futuro”, assinale o grau de 

conhecimento que considera possuir sobre as seguintes temáticas: inovação 

educacional, ambientes educativos emergentes; ambientes educativos disruptivos. 

Numa escala de 0 a 10 considere o 0 como relativo a não ter qualquer conhecimento sobre o 

assunto e 10 como ter pleno conhecimento sobre o assunto. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Grau de argumentação 

Tendo em consideração as fontes de argumentação apresentadas, assinale o grau de 

influência que cada uma das delas tem sobre o seu conhecimento relativamente à 

problemática da “Escola do Futuro”. Numa escala de 0 a 10 considere 0 relativa a não ter 

qualquer influência e 10 como tendo total influência. 

 

FONTES DE ARGUMENTAÇÃO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1. Análises teóricas realizadas por si sobre o 
tema. 

           

2.2. A sua experiência sobre o tema.            

2.3. Conhecimento de trabalhos referenciados 
por autores nacionais sobre o tema. 

           

2.4. Conhecimento de trabalhos referenciados 
por autores internacionais sobre o tema. 

           

2.5. O seu próprio conhecimento sobre o tema.            

2.6. A sua intuição sobre o tema.            

 
 
  



“Educação aberta e em rede: aprender a escola do futuro” 

 

 INSTRUMENTO DE REGISTO 

2.ª Fase – Auscultação dos peritos 

1.º Ciclo de Perguntas 

 

 

1. Presentemente, circula a ideia de que existirão profissões que ainda não existem e que serão criadas 

pelos nossos filhos. A existência de um emprego para a vida deixou de ser uma realidade e a tendência 

será a de ter vários empregos durante as suas vidas. Qual deverá ser o papel da escola perante esta 

previsão? Como promover capacidades que elevem o sucesso destas crianças, futuros adultos, nesta 

previsão? 

(O tamanho da caixa é meramente representativo, não existe qualquer limitação no tamanho da 

resposta.) 

 

 

 

 

 

2. Em 2050, que aparência terão as escolas e, em específico, as salas de aula? 

(O tamanho da caixa é meramente representativo, não existe qualquer limitação no tamanho da 

resposta.) 
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Guião de entrevista semi-estruturada 
 

 
 



 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

(Peritos) 

Investigação realizada no Instituto de Educação da Universidade do Minho, no âmbito do Doutoramento em Ciências da Educação, na 

especialidade de Tecnologia Educativa. O estudo insere-se também no Programa de Doutoramento FCT Aprendizagem Enriquecida com 

Tecnologia e Desafios Societais (Technology Enhanced Learning and Societal Challenges). 

 

. Atualmente, circula a ideia de que a escola está desatualizada, que não responde às necessidades das crianças do 

século XXI pois ainda utiliza os métodos tradicionais, do século XIX. Partilha desta ideia? 

. Tenho um filho com 7 anos de idade, portanto, frequenta o 2.º ano de escolaridade obrigatória. Faz-me comentários 

aos quais não sei o que devo responder. A minha pergunta é: que resposta daria a uma criança de 7 anos de idade 

que diz que a escola é uma seca? 

. Que medidas práticas considera urgentes realizar nos sistemas educacionais (no funcionamento das escolas) para 

que possam responder às necessidades (das crianças) do século XXI? Quando falo em necessidades do século XXI 

penso nas competências listadas pela OECD (resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, colaboração, 

comunicação, etc…). Quando falo em necessidades das crianças penso em amor e afeto, respeito, curiosidade, saber-

ser, saber-estar, saber-fazer ou conhecer). 

. Nesta ânsia por uma mudança da escola, ambicionando melhorar a qualidade da educação (que é um conceito 

abstrato e subjetivo), qual deverá ser a função do professor? Terão estes profissionais de adquirir novas competências 

profissionais? Quais serão? Como reelaborar a cultura pessoal e profissional do docente? 

. Como se reconfiguram práticas escolares? 

. Em Portugal, algumas escolas foram alvo de requalificação do parque escolar. Mudaram-se as estruturas físicas, à 

partida, com o intuito de modernizar. Ficaram mais bonitas e novas mas a organização e o conceito base manteve-

se: um edifício dividido em salas de aula, laboratórios, cantinas e espaços de recreio. Qual a sua opinião sobre a 

influência das estruturas físicas na aprendizagem dos alunos? 

. A tecnologia está presente em todo o lado. Há quem defenda a sua utilização nas escolas e há quem a proíbe. Na 

sua opinião, qual o papel da tecnologia na Escola? 

. Existe várias experiências e escolas diferentes (chamemos assim). A última que me apareceu na pesquisa foi a Agora 

School, na Holanda, uma escola sem turmas, sem salas de aula e sem currículo previamente definido. Um outro 

exemplo é o Projeto Âncora, no Brasil, que funciona numa tenda de circo. Em Portugal, cresce o número de alunos 

inscritos na modalidade de ensino doméstico. Este panorama pode ser interpretado como uma resposta à insatisfação 

geral para com a Educação em Portugal e no mundo. Na sua ideia, como imagina a escola no futuro? E quando falo 

em futuro falo, por exemplo, daqui a 30 anos, em 2050? 

. Vê validade numa escola sem turmas, sem horários, sem ciclos, sem campainhas, sem testes? 

. Haverão escolas e professores no futuro, em 2050? 

. Com os desenvolvimentos atuais na inteligência artificial considera que poderá ser uma ameaça à função do 

professor? Serão os professores substituídos por robôs? 

. De que forma poderão as escolas desenvolver um currículo mais adequado às novas competências, necessidades e 

exigências do século XXI? 
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Tabela de dados representativos da frequência de palavras nas narrativas das crianças 
 

 
 
  



 

 

Tabela de dados representativos da frequência de palavras nas narrativas das crianças 

 

Palavra (92) Contagem Percentagem Palavras similares 
escola 486 2,35 escola, escolas 
professora 218 1,06 professora, professoras, professor, professores 
sala 204 0,99 sala, salas 
interior 140 0,68 interior 
amigos 137 0,67 amigo, amigos, amiga, amigas 
exterior 125 0,60 exterior, exteriores 
casa 125 0,60 casa, casas 
pessoas 109 0,53 pessoa, pessoas 
aula 106 0,51 aula, aulas 
aprender 97 0,47 aprende, aprender, aprendes 
pode 95 0,47 pode, podes, podemos 
mesas 94 0,47 mesa, mesas 
alunos 92 0,45 aluno, alunos 
espaço 89 0,43 espaço, espaços 
biblioteca 89 0,43 biblioteca 
computadores 88 0,43 computador, computadores 
trabalhos 75 0,36 trabalho, trabalhos 
minha 75 0,36 minha, minhas 
banho 72 0,35 banho 
nossa 72 0,35 nossa, nossas 
quadro 71 0,34 quadro, quadros 
telemóvel 71 0,34 Telemóvel, telemóveis 
significa 65 0,31 significa 
melhor 56 0,27 melhor, melhores 
tablets 54 0,26 tablet, tablete, tabletes, tablets 
estar 52 0,25 estar 
livros 50 0,24 livro, livros 
muitas 49 0,24 muita, muitas 
campo 46 0,22 campo, campos 
futebol 46 0,22 futebol 
puffs 46 0,22 puf, puffs, pufs 
novas 44 0,21 nova, novas 
pouco 44 0,21 pouco, poucos 
cantina 43 0,21 cantina, cantinas 
frente 43 0,21 frente, frentes 
ringue 42 0,20 ringue 
jogos 40 0,19 jogo, jogos 
lugar 40 0,19 lugar, lugares 
lixo 39 0,19 lixo 
sítio 39 0,19 sítio, sítios 
cadeiras 38 0,18 cadeira, cadeiras 
fixe 37 0,18 fixe, fixes, limites, local, repare 
meus 36 0,17 meus 
falar 35 0,17 falar 
porta 35 0,17 porta, portas 
nada 33 0,16 nada 



 

 

bola 32 0,15 bola, bolas 
todos 32 0,15 todo, todos 
quero 31 0,15 quero 
tudo 31 0,15 tudo 
zona 31 0,15 zona 
exemplo 31 0,15 exemplo, exemplos 
brincar 30 0,15 brincar 
jogar 30 0,15 jogar 
tempo 30 0,15 tempo, tempos 
tenho 29 0,14 tenho 
vossa 29 0,14 vossa, vossas 
nossos 28 0,14 nosso, nossos 
elementos 28 0,14 elemento, elementos 
podia 28 0,14 podia, podias 
conforto 27 0,13 conforto 
entrada 27 0,13 entrada, entradas 
exposição 27 0,13 exposição 
chão 26 0,13 chão 
corredor 26 0,13 corredor, corredores 
dentro 26 0,13 dentro 
matemática 26 0,13 matemática 
palavra 26 0,13 palavra, palavras 
castigo 25 0,12 castigo, castigos 
futuro 25 0,12 futuro 
parede 25 0,12 parede, paredes 
parque 25 0,12 parque 
utilizar 25 0,12 utilizar 
gente 25 0,12 gente 
queria 24 0,12 queria, querias 
árvore 24 0,12 árvore, árvores 
banco 23 0,11 banco, bancos 
fotografias 23 0,11 fotografia, fotografias 
gosto 43 0,11 gosto, gosta, gostas 
meninos 23 0,11 menino, meninos 
aprendizagem 22 0,11 aprendizagem 
cartazes 22 0,11 cartaz, cartazes 
devia 22 0,11 devia, devias 
fora 22 0,11 fora 
telemóvel 22 0,11 telemóvel 
melhorar 21 0,10 melhorar 
pais 21 0,10 pais 
janelas 20 0,10 janela, janelas 
amizade 20 0,10 amizade, amizades 
estudar 20 0,10 estudar 
gosta 20 0,19 gosta, gostas 
matérias 20 0,10 matéria, matérias 
nunca 20 0,10 nunca 
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Tabela de dados representativos da frequência de palavras nas narrativas dos adultos 
 
 

 
  



 

 

Tabela de dados representativos da frequência de palavras nas narrativas dos adultos 

 

  Palavra Extensão Contagem Percentual 
ponderado (%) 

Palavras similares 

1 escola 6 1684 0,95 escola, escola’ 

2 professores 11 1420 0,81 professor, professor’, professora, professoras, 
professore, professores 

3 fazer 5 1356 0,77 fazê, fazem, fazem’, fazemos, fazendo, fazer, fazerem, 
fazermos, fazes, fazia, faziam, fazíamos 

4 eles 4 1302 0,74 eles, eles’ 

5 poder 8 922 0,52 pode, podem, podemos, podendo, poder, poderá, 
poderão, poderei, poderem, poderemos, poderia, 
poderiam, poderíamos, podermos, podes, podia, 
podiam, podíamos, podias 

6 trabalhar 13 822 0,47 trabalha, trabalhada, trabalhadas, trabalhado, 
trabalhador, trabalhados, trabalham, trabalhamos, 
trabalhámos, trabalhando, trabalhar, trabalharam, 
trabalharem, trabalharia, trabalharmos, trabalhasse, 
trabalhassem, trabalhava, trabalhavam, 
trabalhávamos, trabalhe, trabalhei, trabalhem, 
trabalho, trabalhos, trabalhosa, trabalhoso, trabalhou 

7 todos 5 787 0,45 toda, todas, todo, todos 

8 querer 4 670 0,38 quer, quera, quere, querem, queremos, querendo, 
querer, quererem, quereria, querermos, queres, 
queria, queriam, queríamos, querida, quero, quero’ 

9 falar 5 644 0,37 fala, falado, falam, falamos, falando, falar, falaram, 
falarem, falas, falasse, falassem, falasses, falaste, 
falava, falavam, falávamos, fale, falei, falem, falo, falou 

10 dizer 5 623 0,35 dizê, dizem, dizemos, dizendo, dizer, dizerem, 
dizermos, dizes, dizia, diziam, dizíamos 

11 gostar 5 545 0,31 gosta, gostado, gostam, gostamos, gostando, gostar, 
gostar’, gostaram, gostarem, gostaria, gostariam, 
gostaríamos, gostarias, gostas, gostasse, gostassem, 
gostaste, gostava, gostavam, gostávamos, gostavas, 
goste, gostei, gostem, gosto, gosto’, gostos, gostou 

12 saber 8 543 0,31 sabe, sabê, sabem, sabemos, sabendo, saber, saberá, 
saberão, saberem, saberes, sabermos, sabes, sabes’, 
sabia, sabiam, sabíamos, sabias 

13 alunos 6 516 0,29 alunos 

14 escolas 7 500 0,28 escolas 

15 tenho 5 490 0,28 tenha, tenham, tenhamos, tenho 

16 formar 6 428 0,24 forma, forma’, formada, formado, formados, formais, 
formamos, formar, formas, formava, forme, formei, 
formem, formos 

17 crianças 8 419 0,24 criança, crianças 

18 sala 4 415 0,24 sala, salas 

19 sentir 6 412 0,23 senta, sentado, sentados, sentam, sentar, sentaram, 
sentarem, sentarmos, sentavam, sente, sentei, 
sentem, senti, sentia, sentiam, sentíamos, sentido, 
sentidos, sentimos, sentindo, sentir, sentiram, 
sentirem, sentirmos, sentisse, sentissem, sentiu 

20 partir 6 412 0,23 parte, partem, partes, parti, partida, partido, partidos, 
partimos, partir, partirmos, partisse, partiu 



 

 

21 passar 6 403 0,23 pass, passa, passada, passado, passados, passam, 
passamos, passando, passar, passaram, passarem, 
passarmos, passas, passasse, passava, passavam, 
passe, passear, passei, passem, passo, passos, 
passou 

22 pensar 5 403 0,23 pensa, pensada, pensadas, pensado, pensados, 
pensam, pensamos, pensando, pensar, pensaram, 
pensarão, pensarem, pensares, pensariam, 
pensarmos, pensas, pensasse, pensava, pensavam, 
pensávamos, pensavas, pensei, pensem, penso, 
pensou 

23 tempos 6 391 0,22 tempo, tempos 

24 diferente 9 368 0,21 diferente, diferentes 

25 anos 4 356 0,20 anos 

26 aula 4 346 0,20 aula 

27 pessoas 7 346 0,20 pessoais, pessoas 

28 conhecer 7 326 0,18 conheça, conheçam, conhece, conhecem, 
conhecemos, conhecendo, conhecer, conheceram, 
conhecerem, conheces, conheceu, conheci, conhecia, 
conhecíamos, conhecida, conhecido, conhecidos, 
conhecimento, conhecimentos, conheço 

29 dever 8 321 0,18 deva, devam, devamos, deve, devem, devemos, dever, 
deverá, deverei, deveremos, deveres, deveria, 
deveriam, deveríamos, devia, deviam, devíamos, 
devido, devo 

30 tecnologia 10 321 0,18 tecnologia, tecnologias, tecnologicamente 

31 precisar 7 319 0,18 precisa, precisam, precisamente, precisamos, 
precisando, precisar, precisaram, precisarem, 
precisaria, precisas, precisava, precisavam, 
precisávamos, precise, precisei, precisem, preciso, 
precisos, precisou 

32 conseguir 9 290 0,16 consegue, conseguem, consegues, consegui, 
conseguia, conseguiam, conseguíamos, conseguido, 
conseguimos, conseguir, conseguirá, conseguiram, 
conseguirão, conseguirem, conseguires, conseguiria, 
conseguirmos, conseguissem, conseguiste, conseguiu 

33 hoje 4 284 0,16 hoje, hoje’ 

34 projetos 8 278 0,16 projetado, projetar, projetarem, projetei, projeto, 
projetos 

35 deles 5 266 0,15 dela, delas, dele, deles 

36 haver 6 263 0,15 havendo, haver, haverá, haverão, haveria, haveriam, 
havia, haviam, havíamos, havido 

37 importante 10 261 0,15 importante 

38 miúdos 6 261 0,15 miúda, miúdas, miúdo, miúdos 

39 problema 8 259 0,15 problema, problemas 

40 aprender 8 258 0,15 aprender, aprender’ 

41 educação 8 252 0,14 educação, educador, educadora, educadora’, 
educadoras, educadores, educativa, educativas, 
educativo, educativos 

42 pais 4 249 0,14 pais 

43 tiver 4 246 0,14 tive, tivemos, tiver, tiveram, tiverem, tivermos, tivesse, 
tivessem, tiveste 

44 ficar 5 242 0,14 fica, ficam, ficamos, ficámos, ficando, ficar, ficaram, 
ficarem, ficarmos, ficas, ficasse, ficassem, ficava, 
ficavam, ficávamos, fico, ficou 

45 vamos 5 242 0,14 vamo, vamos 



 

 

46 mudar 5 240 0,14 muda, mudá, mudado, mudados, mudam, mudamos, 
mudando, mudar, mudaram, mudarem, mudarmos, 
mudasse, mudava, mudavam, mudavas, mude, 
mudei, mudem, mudes, mudo, mudou 

47 meninos 7 240 0,14 menina, meninas, menino, meninos 

48 calhar 6 231 0,13 calha, calhar, calhou 

49 perguntar 9 229 0,13 pergunta, perguntam, perguntando, perguntar, 
perguntar’, perguntaram, perguntares, perguntas, 
perguntasse, perguntassem, perguntava, 
perguntavam, perguntei, perguntem, pergunto, 
perguntou 

50 aulas 5 228 0,13 aulas, aulas’ 

51 gente 5 227 0,13 gente 

52 perceber 7 227 0,13 perceba, percebam, percebas, percebe, percebê, 
percebem, percebemos, percebendo, perceber, 
perceberam, perceberem, percebermos, percebes, 
percebeste, percebeu, percebi, percebia, percebiam, 
percebíamos, percebo 

53 ideia 5 224 0,13 ideia 

54 disser 8 218 0,12 disse, dissemos, disser, disseram, disserem, dissesse, 
disseste 

55 começar 7 217 0,12 começa, começado, começam, começamos, 
começando, começar, começaram, começarem, 
começarmos, começasse, começavam, comecei, 
comecem, começo, começou 

56 melhor 6 212 0,12 melhor, melhorada, melhorado, melhorados, 
melhorando, melhorar, melhoraram, melhorarem, 
melhore, melhores, melhoria, melhorias, melhorou 

57 fora 4 209 0,12 fora, foram, forem, fores 

58 turma 5 208 0,12 turma, turmas 

59 novos 5 205 0,12 nova, novamente, novas, novo, novos 

60 será 4 204 0,12 será, serei, serem, seres, seria, seriam, seriamente 

61 tentar 8 192 0,11 tenta, tentado, tentam, tentamos, tentámos, tentando, 
tentar, tentaram, tentarei, tentarem, tentarmos, 
tentas, tentasse, tentava, tentavam, tente, tentei, 
tentem, tento, tentou 

62 espaço 6 192 0,11 espaço 

63 digo 4 190 0,11 diga, digam, digamos, digas, digo 

64 chegar 10 189 0,11 chega, chegado, chegam, chegamos, chegando, 
chegar, chegaram, chegarás, chegarem, chegaremos, 
chegarmos, chegasse, chegava, chegavam, 
chegávamos, chego, chegou 

65 grande 6 188 0,11 grande, grandes 

66 elas 4 185 0,10 elas 

67 filhos 6 185 0,10 filha, filhas, filho, filhos 

68 nunca 5 180 0,10 nunca 

69 posso 5 173 0,10 possa, possam, possamos, posso 

70 necessidades 12 169 0,10 necessidade, necessidades 

71 desenvolver 16 165 0,09 desenvolva, desenvolvam, desenvolve, desenvolvem, 
desenvolvemos, desenvolvendo, desenvolver, 
desenvolverem, desenvolvermos, desenvolveu, 
desenvolvi, desenvolvida, desenvolvidas, desenvolvido, 
desenvolvidos, desenvolvimento, desenvolvimentos 

72 responder 9 164 0,09 responda, responde, respondem, respondemos, 
respondendo, responder, responderam, responderem, 



 

 

respondeu, respondia, respondidas, respondido, 
respondo 

73 aluno 5 161 0,09 aluno 

74 quem 4 159 0,09 quem 

75 vida 4 156 0,09 vida, vidas 

76 práticas 8 150 0,09 prática, práticas, prático, práticos 

77 atividades 10 147 0,08 atividade, atividades 

78 computador 10 145 0,08 computação, computações, computador, 
computadores 

79 formação 8 141 0,08 formação 

80 aprendizagem 12 140 0,08 aprendizagem 

81 currículo 9 138 0,08 currículo, currículos 

82 ensino 6 137 0,08 ensino, ensino’ 

83 futuro 6 136 0,08 futura, futuro 

84 responsável 11 136 0,08 responsabilidade, responsabilidades, responsáveis, 
responsável, responsivos 

85 deixar 6 134 0,08 deixa, deixá, deixada, deixadas, deixam, deixamos, 
deixando, deixar, deixaram, deixarem, deixaria, 
deixarmos, deixava, deixavam, deixe, deixei, deixem, 
deixo, deixou 

86 grupo 5 134 0,08 grupo, grupos 

87 mudança 7 133 0,08 mudança, mudanças 

88 funcionar 9 132 0,07 funciona, funcionam, funcionamento, funcionamos, 
funcionar, funcionará, funcionaram, funcionarem, 
funcionariam, funcionasse, funcionassem, funcionava, 
funcionavam, funcione, funcionem, funciono, 
funcionou 

89 criar 5 129 0,07 cria, criada, criadas, criado, criados, criam, criamos, 
criámos, criando, criar, criaram, criarem, criarmos, 
criava, criei, criem, crio, criou 

90 difícil 7 128 0,07 difícil, difícil’ 

91 matemática 10 127 0,07 matemática, matemáticas, matemáticos 

92 experiência 11 126 0,07 experiência, experiências 

93 opinião 7 125 0,07 opinião 

94 dificuldade 11 124 0,07 dificuldade, dificuldades 

95 faltar 5 123 0,07 falta, faltado, faltam, faltar, faltaram, faltas, faltava, 
faltavam, faltou 

96 conversar 8 121 0,07 conversa, conversação, conversam, conversamos, 
conversando, conversar, conversarem, conversas, 
conversássemos, conversava, converso 

97 colegas 7 120 0,07 colega, colegas 

98 horas 5 120 0,07 hora, horas 

99 continuar 9 118 0,07 continua, continuação, continuam, continuamos, 
continuámos, continuando, continuar, continuará, 
continuarem, continuaria, continuarmos, continuava, 
continuavam, continue, continuem, continuidade, 
continuo 

100 livros 6 118 0,07 livraria, livro, livros 
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ANEXO 1 

Resposta da Direção Geral de Educação ao pedido de autorização 

 

 

 



 

 

From:<mime-noreply@gepe.min-edu.pt> 
Date: quarta, 13/03/2019 à(s) 14:22 
Subject: Monotorização de Inquéritos em Meio Escolar: Inquérito nº 0673900001 
To: <barros.viana@gmail.com> 
 

Exmo(a)s. Sr(a)s. 

O pedido de autorização do inquérito n.º 0673900001, com a designação Intervenção no campo: ouvir e 
dar voz às crianças., registado em 18-01-2019, foi rejeitado. 

Avaliação do inquérito: 

Exmo.(a) Senhor(a) Elisabete Passos Barros 
Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio escolar não 
pode ser aprovado uma vez que, submetido a análise, não cumpre os requisitos conforme se 
explicita nas observações. 
Com os melhores cumprimentos 
José Vitor Pedroso 
Diretor-Geral 
DGE 

Observações: 

a) Informa-se que a DGE não é competente para autorizar a realização de intervenções 
educativas/desenvolvimento de projetos e atividades/programas de intervenção/formação em 
meio escolar dadas as competências da Escola/Agrupamento, nos domínios da organização 
pedagógica, da organização curricular, da gestão estratégica, entre outras. Os órgãos de gestão 
pedagógica e educativa, (a Direção, o Conselho Pedagógico e o Conselho Geral) melhor decidirão 
sobre a realização dos inquéritos e suas inerentes ações em contexto de sala de aula. Devem, 
ainda, ser articuladas com a Direção do Agrupamentos de Escolas [?] as medidas adequadas e 
específicas para a defesa dos direitos fundamentais e dos interesses do titular dos dados. Deste 
modo, procura-se garantir o tratamento lícito dos mesmos, nos termos da legislação em vigor. 

Pode consultar na Internet toda a informação referente a este pedido no endereço http://mime.gepe.min-
edu.pt. Para tal terá de se autenticar fornecendo os dados de acesso da entidade. 

Pode também reformular este pedido de autorização de inquérito, seguindo eventuais indicações dadas na 
Avaliação e nas Observações. 

Para tal aceda aos detalhes deste pedido e escolha a opção Editar. Deste modo será efectuada uma nova 
avaliação, cuja decisão será comunicada via e-mail. 

 

 

mailto:mime-noreply@gepe.min-edu.pt
mailto:barros.viana@gmail.com
http://mime.gepe.min-edu.pt/
http://mime.gepe.min-edu.pt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Parecer do Conselho de Ética 

Comissão de Ética para a Investigação em Ciências Sociais e Humanas da UMinho 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Reportagem publicada no jornal “O Minho” 

 

 



 

 

BRAGA 

Investigadora da UMinho põe alunos de 
Braga a pensarem na escola do futuro 
Projeto da investigadora Elisabete Barros, integrado na tese de doutoramento: “Sabe-se o 
que pensam os governos, os professores, os académicos mas não se sabe o que pensam 
os alunos” 

 
Há 4 semanas em 12/06/2019 
Por Pedro Antunes Pereira 
 

 

Foto: Paulo Jorge Magalhães / O MINHO 
 
Poucas mesas e cadeiras; puffs e sofás; quadros interativos; há quem queira cantinhos de leitura e outros substituem 
os livros por tablets; janelas grandes para entrar muita luz. Estas são algumas das ideias defendidas pelos alunos das 
Escolas Básicas do primeiro e segundo ciclos [?]. Um projeto universitário, desenvolvido pela investigadora Elisabete 
Barros, da UMinho, pôs os alunos a pensar na escola do futuro. 
A ideia mais arrojada é defendida pelo Rodrigo do quarto ano: uma piscina de bolas dentro da sala de aulas. “Podia 
ser uma ideia para os dias de chuva”. A verdade é que quanto mais velhos, mais as novas tecnologias estão presentes 
na sala de aulas do futuro. 

“Não há livros porque há tablets e quadros interativos”, defende Tiago que logo acrescenta: “os professores podem 
colocar os exercícios no quadro, cada um de nós resolvia nos tablets e eram logo corrigidos”. 

Também há diferenças entre o pensamento feminino e masculino: mais ‘românticas’, as meninas, como a Teresa e 
a Leonor, juntam o cantinho da leitura, “com puffs e uma estante de livros como separação”, às novas tecnologias. 
“Cada um poderia estar na sala a estudar o que lhe apetecesse: se quisesse ler um livro, lia; se quisesse fazer um 
exercício de matemática, fazia”. 

Mas todos são unânimes numa coisa: a professora continuaria a ter uma secretária e os intervalos não deixariam de 
existir. Aliás, é na questão do mobiliário que o pensamento é mais tradicional: todas as salas construídas por eles têm 
mesas e cadeiras (algumas rotativas e móveis) ainda que em menor número e substituídas por puffs e sofás. 

https://ominho.pt/noticias/regiao/braga/
https://ominho.pt/author/papereira/


 

 

Projeto 

 

Fotos: Paulo Jorge Magalhães / O MINHO 

O projeto está integrado numa tese de doutoramento, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e em 
desenvolvimento no Instituto de Educação da UMinho. A investigadora Elisabete Barros, especialista em Tecnologia 
Educativa, quis perceber quais são as perspetivas, ideias e tendências da escola do futuro. 

“As escolas não estão adaptadas ao século XXI, aos nativos digitais, nem têm evoluído continuando com as mesmas 
práticas e metodologias de há 100 anos atrás, como nos refere a literatura”, começa por enquadrar a O MINHO. 

“As escolas precisam de se atualizar indo ao encontro das crianças que desde o berço estão em contato com as 
tecnologias”. Por isso, “as crianças têm outras necessidades que as escolas não lhes proporcionam”. 

Uma das lacunas identificadas pela investigadora era a falta de voz dos alunos na definição da escola do futuro: “sabe-
se o que pensam os governos, os professores, os académicos mas não se sabe o que pensam os alunos”. 

A escolha recaiu em alunos do primeiro e segundo ciclos entre os 08 e os 15 anos. “Tentei uma abordagem diferente, 
usando várias atividades onde eles pudessem refletir sobre a escola, dando-lhes voz e quem sabe, no futuro, as coisas 
possam mudar”. 

 

 

 

 

Metodologia 

https://ominho.pt/investigadora-da-uminho-poe-alunos-de-braga-a-pensarem-na-escola-do-futuro/projeto-escola-do-futuro-uminho/


 

 

 

Fotos: Paulo Jorge Magalhães / O MINHO 

Com o apoio dos coordenadores, foram escolhidos 15 alunos do primeiro ciclo e 20 estudantes do segundo, que uma 
vez por semana, se juntavam para abordar diferentes assuntos. O projeto apresenta um modelo de análise composto 
por quatro elementos: pedagogia, tecnologia, relações sociais e arquitetura. 

Entre as atividades propostas, foram conhecidos exemplos de outras escolas espalhadas pelo mundo para que 
“tivessem uma perspetiva diferente do seu quotidiano”. Depois, deu para perceber que “as novas tecnologias ainda 
não são muito usadas em contexto de sala de aulas” e finalmente foi-lhes pedido que idealizassem uma sala de aula 
do futuro. 

Resultados 

 

Fotos: Paulo Jorge Magalhães / O MINHO 

Ainda que a tese só tenha que estar concluída em Março do próximo ano, Elisabete Barros já fez “uma análise muito 
superficial” dos dados destacando “as diferentes perspetivas conforme as idades: até ao 5º ano muito ligados à 
brincadeira; nos anos seguintes, são um pouco mais reflexivos, mais críticos, mais reivindicativos. O currículo muito 

https://ominho.pt/investigadora-da-uminho-poe-alunos-de-braga-a-pensarem-na-escola-do-futuro/projeto-escola-do-futuro-braga/
https://ominho.pt/investigadora-da-uminho-poe-alunos-de-braga-a-pensarem-na-escola-do-futuro/projeto-escola-futuro-uminho-elisabete-rodrigues-braga/


 

 

extenso e muitas horas na escola, as atividades são maioritariamente orientadas por adultos e de repetição. Não 
sentindo que possam opinar sobre determinados assuntos, desejam coisas simples como espaços modernos de 
convívio e brincadeira”. 

A investigadora refere ainda que “quer alunos, quer professores têm abertura para a mudança mas é um processo 
complexo e difícil. O conhecimento de outras realidades poderá ajudar a perceber, por exemplo, como resolveriam a 
introdução das novas tecnologias indo além do ‘não se pode utilizar na sala de aula’”. 

Elisabete Barros defende que “a mudança é possível mas a comunidade educativa precisa de tempo para refletir, 
para experimentar e errar. Não se pode ter uma escola virada para as provas de aferição que ocupam as prioridades 
dos professores ficando sem tempo, também eles, para implementarem mudanças”. 

 
 
 
Reportagem disponível em: 
https://ominho.pt/investigadora-da-uminho-poe-alunos-de-braga-a-pensarem-na-escola-do-futuro/ 
 

 

 

https://ominho.pt/investigadora-da-uminho-poe-alunos-de-braga-a-pensarem-na-escola-do-futuro/
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