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de Linguagem para a Leitura e Escrita. Esta é constituído por um conjunto de pranchas de imagens, 
letras, palavras e frases e um manual de aplicação com tabelas normativas. A ACLLE apresenta quatro par-
tes. A Parte I já tinha sido aplicada às crianças de cinco anos, e no presente estudo foi aplicada a Parte II de 
Leitura e a Parte III de Escrita, destinadas aos alunos do 1.º ano de escolaridade, e ainda um exercício de 
Soletração de palavras de nível crescente de dificuldade destinada aos alunos no 2.º ano de escolaridade. 

A aplicação dos testes de leitura, escrita e soletração foram aplicados a cada criança individualmente 
pela equipa constituída pela investigadora e quatro estagiárias. Demorou-se cerca de trinta minutos com 
cada criança. O teste foi encarado por estas como um jogo, um desafio à concentração e à memória dos 
conhecimentos de leitura e escrita, adquiridos aos cinco anos de idade. As crianças, na sua totalidade 
receberam o desafio com agrado e no final levavam um autocolante que compensava o seu esforço e 
empenho. O teste foi aplicado no final do 2.º período, durante o mês de abril.

3 Apresentação e Discussão de Resultados

Tipologia de Análise e Classificação de Erros
3.1 Erros de leitura
3.1.1. Leitura de palavras
Eram mostradas as seis palavras ao aluno e pedia-se à criança que lesse cada uma delas. Fazia-se o 

registo imediato da leitura (leu bem/leu mal). Nas seis palavras lidas (boné, canivete, casa, escova, colher, 
almoço), a percentagem de acertos dos 108 alunos foi superior a 90% (Quadro 1).

QUADRO 1 – PALAVRAS LIDAS E NÚMERO DE ACERTOS

Palavra ACERTOS 
(N=108)

Total de 
acertos %

BONÉ 103 95,3%

CANIVETE 104 96,2%

CASA 107 99%

ESCOVA 101 93,5%

COLHER 101 93,5%

ALMOÇO 106 98,1%

As palavras com menos acertos foram escova e colher. Os alunos leram, respetivamente, [ǝʃkↄvα] e 
[kↄλƐr]. O erro pode ser analisado como um erro de inobservância de regras de leitura de base fonológica 
e de incorreção de acentuação, lendo, na palavra colher, a sílaba átona como sendo a tónica e em 
escova, a vogal tónica /o/ aberta e não média.

Na leitura destas seis palavras – boné, canivete, casa, escova, colher, almoço – podem identificar-se 
ainda alguns erros de diferentes tipologias: troca de vogais (e.g. canevita em vez de canivete); troca/subs-
tituição de consoantes (e.g. escola em vez de escova); omissões (e.g. colhe em vez de colher); adições (e.g. 
canivente em vez de canivete).   

3.1.2. Leitura de frases
Foi mostrada uma tabela com as 4 frases. O aluno lia separadamente cada uma delas e era feito, de 

imediato, o registo da leitura. Como se pode observar no quadro 2, nas quatro frases lidas a percentagem 
de acertos foi elevada (média superior a 80%). 



QUADRO 2 – FRASES LIDAS E NÚMERO DE ACERTOS

Frases ACERTOS 
(N=108)

Total de 
acertos %

1. A Paula viu a Diana na festa do João. 89 82,4%

2. Que bonitos cromos. 88 81,4%

3. O Carlos toca viola na banda. 90 83,3%

4. A sobremesa que eu mais gosto é o pudim da minha tia. 85 78,7%

Os erros de leitura nestas quatro frases foram de natureza semelhante, havendo trocas, omissões, 
substituições e adições de vogais e consoantes. Alguns erros revelaram distração ou excesso de confiança, 
provocando, quase de imediato, uma autocorreção por parte do aluno, que ao ouvir o que estava a ler re-
cuava e corrigia. Os erros mais frequentes (com oito ocorrências) aconteciam nas sílabas CCV (e.g. cormos; 
crumos, queromos, cosmos, creomos, em vez de cromos). Na palavra sobremesa pela sua extensão e 
complexidade, os erros de leitura passaram pela acentuação (sóbremesa), troca (sóbermesa,), substituição 
(sabremesa/sobrimesa), omissão (sobresa). 

3.1.3. Leitura de texto
Foi selecionado um texto desconhecido do aluno, com 76 palavras, de nível de complexidade aceitável 

e retirado de um manual escolar do 2.º ano. Foi solicitado ao aluno que lesse em voz alta de maneira inte-
ligível e com entoação. A leitura foi feita individualmente e o investigador ia tomando nota dos erros, das 
palavras não lidas, e do tempo total de leitura. Depois, e segundo ME (2012), foram feitos os descontos 
do número de erros e omissões, do número total de palavras do texto e calculou-se o “ptcpm” (número 
de palavras lidas corretamente por minuto). Dos 108 alunos, 60 leram mais de 55 palavras por minuto 
(65%). Sendo que o ME (2012, p. 25) preconiza como objetivo a atingir pelos alunos no final do 1.º ano/
início do 2.º ano, “Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de 
leitura de, no mínimo, 55 palavras por minuto.” Consideramos muito positivo o desempenho dos alunos 
da amostra, comparativamente com outros avaliados pela ACLLE (Valido, et. al., 2011). 



3.2 Erros de escrita
3.2.1. Ditado de palavras

A lista das treze palavras foi ditada de forma clara na articulação e entoação e era pedido aos alunos 
que as escrevessem de forma legível. Assim, das treze palavras ditadas, aquelas que obtiveram uma maior 
percentagem de acertos foram vela (98,1%) e faca (97,2%). Pelo contrário, as palavras nas quais as crian-
ças deram mais erros na escrita foram isqueiro (20,3%), pinça e cigarro (21,2%). (Quadro 3)

QUADRO 3 – PALAVRAS DITADAS E NÚMERO DE ACERTOS

Palavras ACERTOS 
(N=108) Total de acerto %

VELA 106 98,1%

FIO 80 74%

FACA 105 97,2%

CHAVE 77 71,2%

SABONETE 69 63,8%

CIGARRO 23 21,2%

PINÇA 23 21,2%

ISQUEIRO 22 20,3%

ESCOVA 76 70,3%

GIRAFA 83 76,8%

CAVIDAPO 83 76,8%

DOJACA 62 57,4%

DOMIFO 82 75,9%

3.2.2. Análise dos erros 
Para melhor compreensão e análise dos erros dados nas treze palavras ditadas, observe-se o quadro 4 

onde estão registos os respetivos erros e o número de ocorrência, em percentagem, de cada erro.
As palavras com maior percentagem de erro são cigarro e pinça (75,9%), entre outras formas de 

erro, regista-se com maior número de ocorrência (27), a grafia “sigarro”, e “pinsa” em vez de pinça com 
37 ocorrências; a palavra isqueiro tem 27 ocorrências sob a forma de “isceiro”; a palavra sabonete e a 
palavra chave têm, respetivamente, 40 e 30 ocorrências erradas tendo a forma “xave” 13 ocorrências e a 
forma “sabunete” 15 ocorrências. A pseudo-palavra mais errada pelos alunos da amostra foi dojaca,  cuja 
forma “dogaca” aparece com 19 ocorrências.



QUADRO 4 – NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E PERCENTAGENS DAS PALAVRAS ERRADAS

Palavra Erros observados
Ocorrência 

do erro 
por aluno

Errros Erro 
%

VELA
véla 2

4 3,7%
fela, vera  2

FIO
fiu 22

25 23,1%
viu, fia, vio  3

FACA fáca, faqua 2 2 1,8%

CHAVE

xave 13

30 27,7%

save  6

cave  4

cháve  2

ssave, have, xafe, chava, chafe   5

SABONETE

sabunete 15

40 37%
sabonente, cabonete        10(5x2) 

çabuneta, chabonete,  çabonete          6(2x3) 

ssabonete, saboneto saponete, sabonte fabonete, çadonete 
cebonete, samunete, xabonete 9

CIGARRO

sigarro 27

82 75,9%

sigaro 21

cigaro 14

sicaro   3

sicarro,çigaro,siguarro 6(2x3) 

sigárro, çigarro, xigarro, cicaro, sigaros, segaro, segarro, chi-
garo, chicarbo, fígaro, silhro  11

PINÇA

pinsa  37

82 75,9%

pinca  12

pinssa  10

pisa   9

pissa   4

binsa   3

piça, pince, pensa, finca, pincha, pinfa, pnisa 7

ISQUEIRO

isceiro 27

80 74%

iscairo 14

esqueiro, esceiro       12 (6x2) 

escairo  iscaro    6 (3x2) 

iscero,   2

isquaero, esqeiro, isqeiro, isquero,  iscaeiro, icheiro, isçero, 
isecairo, isqoaro, escaro, ixgeiro, ixcoiro, cicaro, siqueiro,  
sicairo, sicoeiro, setairo, iscaei, lhcairo, 

19



ESCOVA

escouva 11

31 28,7%
esconva, esquova,      6 (3x2) 

secova, escofa   4 (2x2) 

ascova, iscova, escuva, iscouva, sequouva, secouva, sicova, 
chova, lhcova, escva 10

GIRAFA

jirafa 21

31 28,7%gerafa, girava, sirafa  6 (3x2) 

gilafa, giráfa, guirafa, jerafa 4

CAVIDAPO

cavidabo   3

25 23,1%
cadivaco, cavidado, cafidapo, cavitapo    8 (4x2) 

cavidaco, cafidabo, cavicapo, cavidápo, cavibato, cavidaço, 
cavilhapo, cavidape, convidato, quavivapo, carvidapo, cavi-
daplot, cavidalpo, cavdvao

14

DOJACA

dogaca 19

42 38,8%

dujaca  4

dojca  3

dosaca, dojaqua, tojaca     6 (3x2) 

dojaqa, dojáca, do jarra, dugaca, dogacan, bogaca, dógaça,  
doxaca, dochaca, tochaca 10

DOMIFO

dumifo   6

24 22,2%

donifo   5

domifro   3

tomifo   2

tomivo, domifi, dónifo, dovico, dunifo, domivo, dofifo, do-
mifu 

  8

Uma leitura cuidada do quadro anterior permite-nos uma análise curiosa sobre os erros dados. 
Encontram-se semelhanças na tipologia do erro. Num total de 498 erros, e considerando os 108 

alunos, pode afirmar-se que, em média, cada aluno deu 21,7% de erros, ou seja, em dez palavras deu, 
aproximadamente três erros. Este é um resultado satisfatório se for avaliado o grau de dificuldade das 
palavras e pseudo-palavras ditadas.  



3.3 Ditado de frases
Para o ditado de frases, foi facultado ao aluno uma folha A4, 

branca e sem linhas. Foram ditadas, uma a uma cada frase, de for-
ma clara na dicção e entoação. Foi pedido que escrevessem com 
uma caligrafia legível.

As frases ditadas foram as seguintes:
FRASE 1 – Amanhã vamos à feira comprar um chapéu-de-chuva.
FRASE 2 – O Vasco toca viola na banda da Violeta.
FRASE 3 – A jaula da girafa está fechada.  
Na escrita destas três frases, os erros foram de natureza seme-

lhante. Houve trocas, omissões, substituições e adições de vogais 
ou consoantes. Alguns erros revelaram distração ou excesso de 
confiança, provocando, quase de imediato, uma autocorreção 
por parte do aluno, que ao ouvir ler o que escrevia, recuava e 
autocorrigia-se. 

3.3.1. Análise de erros
Estão registados, no quadro 5, a quantidade de erros dados 

na Frase 1 e a quantidade de alunos que deram esse mesmo erro.

FRASE 1 – AMANHÃ VAMOS À FEIRA COMPRAR UM CHAPÉU-DE-CHUVA (9 PALAVRAS)

QUADRO 5 – ERROS DADOS POR CADA ALUNO NA FRASE 1

Quantidade de alunos Quantidade  
de erros dados

4 0

6 1 falta 

30 1

20 2

10 3

13 4

14 5

5 6

5 7

1 9

= 108 alunos = 37 erros /1 falta

Observando os erros, podemos verificar que:
– as faltas de acentuação se registaram nas palavras “chapéu”, “à”, “amanhã” 
– as palavras mais erradas foram “chapéu-de-chuva”, “comprar”; “amanhã”; “à” 
– a palavra “feira” foi registada como “faira” ou “fara” ou “fera”
– as duas palavras que não registaram nenhuma forma incorreta foram “um” e “de”.
Um aluno teve todas as palavras erradas (nove erros) e foi o único que não tinha noção de frase porque 

pegou e/ou separou todas as palavras, aparentemente, de forma arbitrária. 
Nesta primeira frase, observa-se que sessenta alunos (64,8%) tiveram entre zero e dois erros, e vinte e 

três alunos (24,8%) tiveram entre três e quatro erros. 



No quadro 6 regista-se a quantidade de erros dados e a quantidade de alunos que deram esses mes-
mos erros, referente à segunda frase ditada: 

FRASE 2: O VASCO TOCA VIOLA NA BANDA DA VIOLETA (8 PALAVRAS)

QUADRO 6 – ERROS DE CADA ALUNO NA FRASE 2

Quantidade de alunos Quantidade  
de erros dados

68 0

20 1

13 2

3 3

3 4

1 8

= 108 alunos 18 erros

A segunda frase obteve uma percentagem grande de correção ortográfica. Oitenta e oito alunos tive-
ram entre zero e um erro, ou seja, 73% de acertos.

A palavra mais errada foi Violeta que aparece registada como “Viuleta” ou “Violenta”, registando-se 
a troca do /o/ pelo /u/ e a adição da consoante /n/ à sílaba tónica. Este erro pode ser produto da má dicção 
das crianças.

A palavra banda aparece erradamente escrita como “benda”, “panta” e “bada”. 
A palavra Vasco apresenta as seguintes grafias: “Vásco”, “Vasgo”, “Vaco” e “fasco”. 
Um aluno não fez a separação correta das palavras, tendo por isso oito erros. Esta frase apresenta 

uma média de 90% de acertos. No quadro 7 regista-se a quantidade de erros dados por cada aluno e a 
quantidade de alunos que deram esses mesmos erros, referente à terceira frase ditada: 

FRASE 3: A JAULA DA GIRAFA ESTÁ FECHADA (6 PALAVRAS)

QUADRO 7 – ERROS DE CADA ALUNO NA FRASE 3

Quantidade  
de alunos

Quantidade de erros 
dados

26 0

33 1

30 2

14 3

4 4

1 6

=108 alunos 16 erros

Os erros mais frequentes foram encontrados nas palavras: fechada, jaula e girafa que apresentavam 
respetivamente as grafias “fexada”, “jaola”, “jala”, “gaula” e “jirafa”. 

Um aluno errou todas as palavras da frase, seis erros, porquanto não separou nenhuma das palavras 
da frase. Oitenta e nove alunos tiveram entre zero e dois erros o que representa uma percentagem de 
82% de acertos.



3.4. Soletração
Foi pedido ao aluno que soletrasse as palavras que lhe eram pronunciadas individualmente e de forma 

clara e correta na dicção e entoação. O primeiro desafio foi o de soletrar as letras do seu próprio nome.
No quadro 8 encontra-se o registo das dez palavras soletradas, incluindo o nome do próprio aluno.

QUADRO 8 – REGISTO DOS ACERTOS DAS PALAVRAS SOLETRADAS

Palavras ACERTOS 
(N=108) Total de acertos %

NOME PRÓPRIO 106 98,1%

SAPATO 92 85,1%

CATOPE 98 90,7%

CHAPÉU 30 27,7%

ZEBRA 97 89,8%

PRACETA 64 59,2%

FRIGORÍFICO 41 37,9%

DATOMOCA 79 73,1%

ILHOQUE 46 42,5%

CAVIDAPO 91 84,2%

3.4.1. Análise do erro
O quadro 8 apresenta as palavras soletradas (seis palavras e quatro pseudo-palavras). As palavras cha-

péu, frigorífico e a pseudo-palavra ilhoque foram as mais erradas. A palavra chapéu era soletrada com 
/x/ e sem acento, a palavra frigorífico com muitas trocas, omissões e adições e a pseudo-palavra ilhoque 
era soletrada com /nh/ e /c/ em vez que /q/.

Das 108 crianças apenas duas apresentaram ao longo de todo o teste muitas dificuldades tanto na 
leitura como na escrita. Uma delas foi incapaz de se concentrar nas tarefas e quando parecia querer co-
laborar e fazia um esforço para isso, demorava muito tempo e a resposta, ainda assim, era errada. Outra 
apresentou as dificuldades de quem está a ouvir tudo pela primeira vez e com desconhecimento total das 
regras de leitura, consciência fonológica, silábica, relação grafema/fonema, etc (esta criança não tinha 
frequentado a escola João de Deus na Pré-Escolar).

4 Conclusão 
Os resultados obtidos neste estudo pelos alunos das escolas João de Deus, comparativamente com os 

resultados obtidos por Valido et al. (2011), revelaram um desempenho acima da média e um grande do-
mínio no que diz respeito às regras de ortografia ao nível dos fonemas, da acentuação e da noção de frase 
destes alunos em relação aos alunos de escolas públicas aos quais foi aplicada a mesma Bateria de Testes. A 
reflexão que é feita pelo aluno sobre a forma como as palavras se escrevem antes de as escrever, é um fator 
na aprendizagem e no domínio das habilidades da leitura e escrita. Os autores Baptista, Viana, & Barbeiro 
(2009, p. 10) referem, exatamente, que os alunos em fase de aprendizagem passam por três níveis: “Num 
primeiro nível, a criança pode não fazer ideia de que uma palavra se pode escrever de outro modo. (…) Num 
segundo nível, a criança é capaz de se dar conta que escreveu de forma incorreta, e, num terceiro nível, à 
antecipação. A dúvida surge antes de escrever a palavra.” Os resultados mostram que estes alunos, na sua 





















3 Apresentação e análise dos resultados 

Instrumento 1 – Grelha de avaliação interna
 

PARTE A – Avaliação da IPP e escolha da Escola de Formação

1. A decisão de frequentar esta escola teve a ver com o facto de poder, desde o 1.º ano, ter contacto 
com a realidade educativa?

Distribuição dos resultados

Não Sim

11 58

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 3 2 6

Sim 15 24 19

Para uma maioria significativa dos alunos a decisão de frequentar a ESEJD está relacionada
com o facto de poderem ter contacto com a realidade educativa. 

2. Considera que a ESEJD lhe proporciona uma boa Iniciação à Prática Profissional?

Distribuição dos resultados

Não Sim

2 67

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 1 1 0

Sim 17 25 25

Pela análise das respostas podemos constatar que 67 alunos consideram que a escola lhes proporciona 
uma boa IPP, sendo que é no primeiro ano que se mostram menos satisfeitos.

84%

Não         Sim

16%

97%

Não         Sim

3%



3. Considera que é positivo realizar a IPP em grupo (a pares)?

Distribuição dos resultados

Não Sim

11 58

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 3 5 3

Sim 15 21 22

Também aqui percebemos que para a maioria significativa dos estudantes (84%), o facto de poder 
estagiar em grupo (2 elementos) é positivo, ou seja, é benéfico.

4. Foi importante ter tido a oportunidade de estagiar em contextos não formais?

Distribuição dos resultados

Não Sim

4 65

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 2 1 1

Sim 16 25 24

Para 94% dos inquiridos foi importante estagiar em contextos não formais. Para os restantes (6%) isso 
não foi relevante.

5.Realizou a IPP nos centros educativos da sua preferência (formais e não formais)?

Distribuição dos resultados

Não Sim

0 68

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 0 0 0

Sim 17 26 25

94%

Não         Sim

6%

100%

Não         Sim

0%

84%

Não         Sim

16%
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Gráfico 1 – Integra o aluno 
estagiário na dinâmica da escola?

Gráfico 2 – Enquadra o aluno estagiário
na dinâmica do Projeto Educativo, 
do Projeto Curricular da Turma 
e do Regulamento Interno?
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Gráfico 3 – Informa o aluno estagiário
do Projeto Educativo, Projeto Curricular 
da Turma e do Regulamento Interno?
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Gráfico 4 – Acolhe e integra
o aluno nas suas práticas educativas?
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Gráfico 6 – Estabelece com o aluno 
estagiário um clima favorável, propiciado 
por uma atmosfera afetivo-relacional?

44

Gráfico 5 – Dá a conhecer ao aluno estagiário
os objetivos e conteúdos programáticos?

12

2
1

2

Gráfico 8 – Incentiva o aluno estagiário
a intervir espontaneamente na ação
educativa e pedagógica?

Gráfico 7 – Favorece a comunicação interpessoal,
manifestando atitudes e respostas adequadas 
de cooperação e interrogação, sabendo escutar
com atenção e proporcionando o feedback adequado?

4
6

4
2

Gráfico 10 – Colabora com o aluno
estagiário com vista ao aperfeiçoamento da
prática docente, através da observação, análise,
reflexão sobre a ação e respetiva avaliação?

Gráfico 9 – Reúne, periodicamente 
com o aluno estagiário, para conversar 
sobre a forma como a prática pedagógica
está a decorrer?
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FIGURA 1 – FALCÃO TRIGOSO, S/TÍTULO, 
COLEÇÃO DO MUSEU JOÃO DE DEUS
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1 Introdução Introdução
Observando o cérebro em situação de aprendizagem a neuroimagiologia confirma a ocorrência de macro 

e micro transformações neuronais, quer no surgimento e fortalecimento de sinapses, quer na criação de 
circuitos, redes e sistemas neurofuncionais, assim como, no acréscimo de eficácia na velocidade de transmissão 
e precisão conexiva. Em qualquer processo de aprendizagem, portanto, inúmeros neurónios interagem 
sistemicamente e coíbem-se dinamicamente.

Saber como o cérebro evoluiu, evolui e funciona é determinante para o sucesso não só na aprendizagem 
como no ensino, o chamado processo ensino-aprendizagem, que consubstancia a característica única 
da espécie humana de transmitir a cultura intergeracionalmente, ou seja, entre seres maturos e experientes 
e seres imaturos e inexperientes (Vygostky, 1978, 1979a, 1979b; Tomasello, 1999; Brodova e Leong, 2007). 

Apesar  da capacidade de aprendizagem ser inerente a várias espécies, principalmente, as aves e os 
mamíferos e, particularmente os primatas, a espécie humana é a única que ensina de forma intencional e 
sistemática. Conhecer, portanto, quais são os fundamentos neuropsicopedagógicos da aprendizagem 
é, quanto a nós, crucial para aperfeiçoar o ensino.  É dentro deste paradigma central da educação que 
iremos abordar o papel das funções cognitivas, conativas e executivas na aprendizagem.

A neuropsicopedagogia revela-nos as habilidades do cérebro quer dos alunos quer dos professores. 
Nos alunos, quando se comportam de forma socialmente positiva, e quando aprendem a usar os 
instrumentos cognitivos (linguagem corporal, artística, falada, escrita e quantitativa) da cultura em que 
estão inseridos. Nos professores, quando transmitem, mediatizam e ensinam  competências e conhe-
cimentos, uma vez que está implícita no acto educativo uma  interacção entre dois sujeitos, isto é, uma 
intersubjectividade [(Bradshaw, 1997; (Buss, 1999; Winston, 2004; Willis, 2010)].

Traduzir os dados de investigação das neurociências para a educação, com o objectivo principal de 
melhorar a aprendizagem dos alunos e o ensino dos professores é um dos grandes desafios do século XXI, 
por essa razão, pensamos que a neuropsicopedagogia (neurociência educacional) não pode continuar a 
ser negligenciada das Ciências de Educação (Sousa, 2010; Fisher e Heikkinen, 2010).

Em síntese, a neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os estudos do desenvolvimento, das 
estruturas, das funções e das disfunções do cérebro, ao mesmo tempo que estuda, os processos psico-
cognitivos responsáveis pela aprendizagem e os processos psicopedagógicos responsáveis pelo ensino.

A neuropsicopedagogia pode ter um impacto positivo no desenvolvimento profissional dos pro-
fessores e no sucesso intra e interpessoal dos alunos, motivo principal pelo qual escrevemos este texto. 
Como novo paradigma transdisciplinar, ela abre caminho à noção dos estilos de ensino e de estilos 
aprendizagem, e na base das suas investigações, rompe com os mistérios de como o cérebro huma-
no processa informação e aprende. 

De acordo com as suas formulações conceptuais, o ensino já não é mais concebido como uma instru-
ção, mas como uma transmissão cultural que combina a ciência com a arte, para criar ecossistemas 
de aprendizagem mais produtivos e onde todas as crianças aprendam, tendo em consideração a sua 
neurodiversidade.

Para ensinar com eficácia é necessário olhar para as conexões entre a ciência e a pedagogia – 
ensinar sem ter consciência como o cérebro funciona é como fabricar um carro sem motor. 
Não se vê o motor, mas sem ele o carro não anda.

O cérebro, como órgão da Civilização, logo da cognição e da aprendizagem, contém cerca de 100 biliões 
de neurónios (Calvin, 1998, 2004; Kandel, Schwartz e Jessel, 2000). Cada neurónio ou célula nervosa é 
composta: de dendritos, prolongamentos pequenos que recebem informações proximais; de corpo 
celular ou soma que contém o núcleo com o seu código genético e mitocôndrias que produzem energia; 
e de axónios, prolongamentos maiores que emitem informações distais. Cada uma dessas células nervosas 
pode ainda comportar 1.000 a 10.000 conexões com outros neurónios, tal é a incomensurabilidade da 
sua comunicação química e eléctrica por via das sinapses (Kolb e Whishaw, 1985; Ward, 2006). Sem essa 
impressionante comunicação, a evolução e a educação da nossa espécie não seriam possíveis. 
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Não é de surpreender, portanto, que qualquer processamento de informação ou qualquer acto de 
cognição, exijam uma íntima conectividade entre os sistemas corticais de reconhecimento e os sistemas 
corticais estratégicos. Qualquer tipo de aprendizagem fluente e automatizada, comprovam-no em termos 
de imagiologia funcional. 

Por meio desta impressionante conectividade com as demais áreas cerebrais (gânglios da base, sistema 
límbico, tálamo, tronco cerebral e cerebelo), donde emergiram complexas redes neurofuncionais um novo 
patamar de capacidades superiores, ditas cognitivas, conativas e executivas, profundamente interconectadas 
sistemicamente foi então possível de atingir na filogénese humana (Fonseca, 2009a). 

Como no cérebro humano existem inúmeros neurónios interconectados por sinapses mais potentes, 
a virtualidade e a velocidade da transmissão nervosa tornou-se sequencialmente mais longa, permitindo 
uma performance não só mais monitorizada, como mais planificada e regulada.  

A cognição, a conação e a execução que fazem parte da plenitude das faculdades mais subtis e supe-
riores do ser humano, emanam, portanto, da co-actividade de milhões de neurónios, resulta, consequen-
temente, de mecanismos biológicos e substratos neurológicos do cérebro, demonstrando a impossibili-
dade de separar a função do sistema nervoso de qualquer forma de aprendizagem, seja da mais natural, 
simples e não verbal, seja à mais cultural, complexa e verbal.

Qualquer aprendizagem humana emerge, consequentemente, de múltiplas funções, capacidades, fa-
culdades ou habilidades cognitivas interligadas, quer de recepção (componente sensorial - input), quer 
de integração (componentes perceptiva, conativa, mnésica e representacional), quer de planificação 
(componentes antecipatória e decisória), quer finalmente, de execução ou de expressão de informação 
(componente motora – output). A arquitectura do funcionamento do sistema cognitivo humano, ilustra 
assim, a interacção contígua, contínua e holística da informação entre o envolvimento e o organismo 
materializada em redes neuronais que asseguram a conexão das unidades de entrada, com as unidades 
de saída, ambas mediadas por redes centrais que permitem a integração, a retenção, a recirculação, a 
reciclagem, a auto-organização e a retroacção da  informação, isto é, tornam-a uma rede neurofuncional  
especialmente apta para aprender.

 Tratam-se de pré-disposições ou tendências da cognição humana a que nos dedicámos noutras 
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obras (Fonseca, 2001, 2014a; 2014b; 2013) mas que não se esgotam na teoria de aprendizagem do 
processamento de informação, porque o ser humano não se resume a um mero computador, pois é 
dotado  também de auto-preservação e conação, isto é, de sensibilidade, de personalidade e de 
sociabilidade.  

Para além de processar informação que espelha a sua consciência cognitiva, o ser humano sente-a, 
regista-a, internaliza-a e tem tendências preferenciais, emocionais, motivacionais e motoras por ela. É 
portanto possuidor duma consciência conativa (da noção de conatus de Espinoza brilhantemente apro-
fundada por Damásio, 1995, 1999, 2003), e duma consciência executiva, pois somos a única espécie que 
tem consciência que tem consciência. 

Eis aqui o paradigma da aprendizagem humana que queremos explorar, razão pela qual desejamos 
evocar a estreita intrincação e interacção das funções cognitivas com as funções conativas e executivas. 

Vejamos em primeiro lugar as funções cognitivas, e em seguida, as funções conativas e executivas.

2 Funções Cognitivas da Aprendizagem
Explicar a cognição e intervir na sua modificabilidade, que é um dos objectivos cruciais da educabilidade 

do ser humano, a que já nos referimos noutras obras (Fonseca, 2001, 2014a), pressupõe em primeiro lugar, 
concebê-la como tendo origem social (Vygotsky, 1978, 1986, 1987; Bodrova e Leong, 2007) e como sendo 
composta por três componentes principais do processo total de informação em estreita conectividade, 
sequencialidade e interactividade, conforme modelo simplificado abaixo apresentado. 

O termo cognição é, consequentemente,  sinónimo de “acto ou  processo de conhecimento”, ou 
“algo que é conhecido através dele”, o que envolve a co-activação integrada e coerente de vários 
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instrumentos ou ferramentas mentais, tais como: atenção; per-
cepção; processamento (simultâneo e sucessivo); memória (curto 
termo, longo termo e de trabalho); raciocínio, visualização, plani-
ficação, resolução de problemas, execução e expressão de infor-
mação.  Naturalmente que tais processos mentais decorrem, por 
um lado da transmissão cultural intergeracional, e por outro, 
da interacção social entre seres humanos que a materializam 
(Vygotsky, 1978). 

A cognição é portanto sistémica, emerge do cérebro como 
o resultado da  contribuição, interacção e coesão do conjunto 
de funções mentais acima apontadas que operam segundo  
determinadas propriedades fundamentais (Fonseca, 2001, 2014a) 
a saber: 

– totalidade (noção de  integração); 
– interdependência (noção de coibição); 
– hierarquia  (noção  de maturidade e complexidade); 
– auto-regulação (noção de busca de objectivos e fins 
a atingir); 
– intercâmbio (noção de reaferência e efeito da 
experiência); 
– equilíbrio (noção de homeostasia); 
– adaptabilidade (noção de modificabilidade); e finalmente, 
– equifinalidade (noção de vicariedade, ou seja, de execução 
e duplicação do pensamento pela acção).

Para simplificar diremos que a aprendizagem humana espelha uma mudança de comportamento pro-
vocada pela experiência prolongada (no mínimo 2.000 horas de prática sistemática), sendo este descrito 
como uma sequência de operações e estádios mentais que compreendem, conforme o modelo acima 
apresentado, uma outra tríade de funções e subfunções cognitivas:

– funções de input, de recepção ou de captação (atenção sustentada; percepção analítica; sis-
tematização na exploração de dados; discriminação e ampliação de instrumentos verbais; orientação 
espacial com sistemas de referência automatizados; priorização de dados; conservação e agilização de 
constâncias (tamanho, forma, quantidade, profundidade, movimento, cor, orientação, dados intrínsecos e 
extrínsecos, etc.); precisão e perfeição na apreensão de dados; filtragem, fixação, focagem e flexibilização 
enfocada de fontes de informação simultânea; etc.;  

– funções de integração, retenção e de planificação (definição detalhada de situações-problema); 
selecção de dados relevantes; minimização e eliminação de dados irrelevantes; comparação, classificação 
e escrutínio de propriedades comuns e incomuns de dados; estabelecimento de comparações, ligações, 
semelhanças, dissemelhanças, analogias; memorização, retenção, localização, manipulação e recupera-
ção da informação; ampliação do campo mental em jogo; integração sistemática da realidade; estabe-
lecimento de relações e de sistemas de relações; organização e monitorização dos meios necessários; 
supervisão das situações e dos problemas; elaboração conceptual; formulação ideacional; utilização de 
comportamentos quantitativos; exploração da evidência lógica; utilização do pensamento dedutivo, infe-
rencial, crítico e criativo; desenho de estratégias para testagem de hipóteses; planificação, antecipação e 
pragmatização de objectivos, fins e resultados; visualização e interiorização da informação; flexibilização 
de procedimentos; etc.; e finalmente,

– funções de output, de execução ou de expressão (comunicação clara, conveniente, compreen-
sível, desbloqueada e contextualizada); projecção de relações virtuais; transposição psicomotora (transporte 
ideatório, ideomotor e visuográfico); expressão verbal fluente e melódica; regulação, inibição, iniciação, persis-
tência, perfeição, verificação, conclusão e precisão de respostas adaptativas; enriquecimento de instrumentos 
não verbais e verbais de expressão; avaliação e retroacção das soluções criadas; etc.; 

Embora a cognição humana não se possa reduzir a um modelo de processamento de informação puro 
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(metáfora computacional), por efectivamente ilustrar um modelo exageradamente simples, é consensual 
equacionar que a cognição e o acto de aprender envolvem, a integração dinâmica, coerente e sistémica 
das três ferramentas cognitivas principais acima referidas (Calvin, 1998; Das, Kar e Parrila, 1996; Hale e 
Fiorell, 2004; Fonseca, 2001, 2014 a; Ward, 2006). 

Trata-se duma teoria que foi fundadora das ciências cognitivas, principalmente da inteligência artificial, da 
cibernética e da robótica, que serve para explicar, de modo fácil e acessível, o que é a cognição e o que se pas-
sa mais ou menos na cabeça dos alunos quando aprendem ou quando pensam e agem de forma inteligível. 

Identificar naquelas três funções principais do acto mental, as suas subfunções ou capacidades com-
ponentes fortes, proximais ou fracas, é um primeiro passo para avaliar dinamicamente, e depois, intervir 
personalizadamente na cognição do indivíduo (aluno, formando, etc.), não esquecendo que quando 
falamos de cognição, na nossa óptica falamos, simultaneamente, de conação e de execução, a tríade 
funcional da aprendizagem a que já nos referimos.

Aprender a aprender é, portanto, praticar, treinar, aperfeiçoar e redesenvolver tais funções e capacidades 
cognitivas, integrando harmoniosamente as capacidades conativas e executivas, que são pouco estimu-
ladas culturalmente e escolarmente, por isso, mal adaptadas, deficitárias, frágeis ou fracas em muitas 
crianças e jovens que lutam diariamente na sala de aula para terem mais rendimento e aproveitamento 
na aprendizagem. 

O treino de funções cognitivas, conativas e executivas é, quanto a nós,  uma das chaves do sucesso es-
colar e do sucesso na vida, quanto mais precocemente for implementado, mais facilidade tende a emergir 
naa aprendizagens subsequentes. 

O aperfeiçoamento e o enriquecimento da tríade de funções mentais da aprendizagem resulta duma 
alquimia neuropsicopedagógica complexa porque elas influenciam-se mutuamente em termos de 
comportamento, de performance e produtividade. 

De facto, à luz das neurociências, as funções cognitivas operacionais e sistémicas, como: o enfoque 
e a concentração atencionais; o processamento simultâneo e sucessivo, analítico e sintético, rápido e 
preciso de dados; a memória de trabalho; o raciocínio analógico, indutivo e dedutivo; a planificação, a 
elaboração e a execução de soluções de problemas e de respostas adaptadas a situações ou tarefas, têm 
um impacto directo, funcional ou disfuncional, nas  funções conativas  e executivas. 

Vejamos primeiro agora o que são as funções conativas.

3 Funções Conativas da Aprendizagem
As funções conativas, no seu aspecto mais positivo, pois 

encerram igualmente um aspecto negativo, dizem respeito em 
termos simples à motivação, às emoções, ao temperamento e à 
personalidade do indivíduo (Reuchlin, 1990). 

Em termos de substratos neurológicos falamos do sistema 
límbico (córtex afectivo), uma região subcortical mais profunda 
do cérebro e envolvida, digamos assim, nas relações do orga-
nismo com o seu envolvimento presente e passado (imediato, 
curto e longo prazo), integrando estruturas muito importantes 
para a memória e a aprendizagem, como a amígdala, o hipo-
campo, o córtex cingulado e os corpos mamilares (Ajuriaguerra, 
1974; Poper e Eccles, 1977; Changeux, 1994; Jeannerod, 2000; 
Damásio, 2003; Ward, 2006). 

A conação, na sua essência semântica, é sinónimo de estado 
de preparação do organismo para certas tarefas ou situações, 
particularmente as que têm valor de sobrevivência (ameaça, perigo, 
ansiedade, insegurança, desconforto, etc.). 
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Pode ser concebida igualmente, como auto-preservação, de bem estar e de interacção social que in-
cluem representações indutoras de sentimentos (conscientes ou inconscientes, positivos ou negativos). 
A palavra conação tem raízes no termo latino de “conatus” pela primeira vez introduzido por  Espinoza, 
grande filósofo racionalista do século XVII. 

Diferentemente de Descartes, Espinoza não acreditava nas dualidades do espírito e da matéria ou da 
mente e do corpo, os seus “teoremas éticos”, abriram caminho ao estudo da rede de comunicação entre 
o corpo, o cérebro e a mente como um sistema interactivo complexo altamente distribuído e com 
grandes graus de liberdade, mas possuidor dum “posto de comando”, um “Eu”, considerado como atri-
buto fundamental duma mente consciente (Varela, Thompson e Rosch, 1991; Goldberg, 2001; Damásio, 
2003; Yang e Faeth, 2010;). 

No pensamento de Espinoza o comportamento humano é determinado por emoções, consideradas 
como a força principal de impulsos naturais que emanam do corpo e o impelem para a acção, disposições 
tónico-energéticas essas que visam preservar a essência mais profunda do ser humano com a criação sub-
sequente de sentimentos de si e dos outros. 

As emoções resultam, portanto, de simples e complexas reacções que facilitam a sobrevivência do or-
ganismo, e por isso, podem ser preservadas ao longo da evolução, como se a natureza conservasse a vida 
como algo precioso e precário (Damásio, 2003).

As emoções  consideradas como: estados ou processos que preparam o organismo para certos com-
portamentos; reacções psíquicas a determinadas circunstâncias; esquemas de acção adaptativos; impul-
sos internos; “inner drives”, somatizações; etc., que precedem os sentimentos e emergem do corpo em 
termos evolutivos e desenvolvimentais, podem ser similares a dois tipos de procedimentos adaptativos: 
os facilitadores  marcados por inclinações, predilecções, propensões, tendências, etc., e os inibidores, 
marcados por  bloqueios, resistências, desmotivações, sofrimentos, etc.. 

Ambos os processos, ditos conativos, como é óbvio, têm um poderoso impacto nas funções cognitivas, 
por um lado, e nas funções executivas, por outro, logo, têm uma influência dominante  em todo o processo 
complexo da aprendizagem humana (Fonseca, 2014 a; Ward, 2006; Reuchlin, 1990; Yang e Faeth, 2010).

Tais auto-preservações de sobrevivência do organismo, que ocorrem no indivíduo aprendente imaturo, 
quando colocado em situação de dificuldade ou stress de aprendizagem ou até em situação de interiorizar 
novos esquemas mentais, podem afectar a disponibilidade, o empenho, o equilíbrio, a decisão, o investi-
mento, o esforço e a diligência para a modificabilidade adaptativa. 

Podem mesmo, em termos comportamentais, evocar processos de internalização (estagnação, pas-
sividade, insipidez, improdutividade, evitamento, alheamento, etc.), ou de externalização (rejeição, re-
cusa, repulsa, distância, oposição, negação, instabilidade, agitação, etc.).  

A aprendizagem humana dificilmente decorre numa atmosfera de sofrimento emocional, de incom-
preensão penalizante ou debaixo de uma auto-representação  ou auto-estima negativas, exactamente 
porque ela tem, e assume sempre, uma significação afectiva, isto é, conativa. 

Como resultado positivo de tais significações emocionais, os sistemas afectivos subcorticais operacio-
nalizam prioridades, desenvolvem preferências, constroem confianças e seguranças, mobilizam persis-
tências e resiliências face a dificuldades ou limitações, numa palavra, conjugam atitudes que cuidam da 
aprendizagem, não só da sua automaticidade e fluência como da sua perfectibilidade e intencionalidade. 

Em contrapartida, vulnerabilidades do sistema límbico podem criar barreiras a tais habilidades 
conativas, podem mesmo explicar a desmotivação, a desorganização, a desplanificação, a perda de es-
tratégias de atenção, criação, busca e conquista de objectivos e fins a atingir, etc., que se repercutem quer 
nas funções cognitivas, quer nas funções executivas. 

Com hesitações e fragilidades nas funções conativas, as funções cognitivas e as funções executivas, 
tendem a perder a sua coerência e a sua sinergia, a consequência óbvia é uma desfocagem atencional, um 
desinvestimento emocional e uma escotomização cognitiva.

A conação diz respeito, em síntese,  à motivação, ao temperamento e à personalidade, subentende o 
controlo e a regulação tónico-energética e afectiva das condutas, ou da realização e conclusão de tarefas 
de aprendizagem, reforçando assim a inseparabilidade e irredutibilidade das funções cognitivas, conativas 
e executivas. 
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A conação coloca em jogo, em termos disposicionais, intencionais e tendenciais, três componentes de 
optimização funcional: 

– a de valor (porque faço a tarefa);
– a de expectativa (que faço com a tarefa); e, 
– a afectiva (como me sinto na tarefa).

Pela relevância que possuem em termos de disposição quase inata de preservação do eu e da luta pelo 
seu equilíbrio face a uma determinada tarefa de aprendizagem ou situação-problema, as funções cona-
tivas não se podem separar das funções de processamento nem das funções executivas da informação. 

As funções conativas assumem por essa natureza um papel crucial na aprendizagem, pois sem a di-
mensão homeostásica da afectividade a aprendizagem não se desenrola como um todo funcional harmo-
nioso nem se transforma num estado de plasticidade ou de perfectibilidade e automaticidade (Fonseca, 
2014b). As funções cognitivas, conativas e executivas constituem-se como atributos paralelos e conver-
gentes duma mesma função integradora e transcendente que é a aprendizagem. 

A transição do organismo operada em qualquer aprendizagem dum estadio inicial e imaturo para um 
estadio final e fluente, seja aprender a nadar ou a andar de bicicleta, seja a aprender a ler ou a escrever, 
reveste-se dum aperfeiçoamento de desempenho que envolve um sentimento de competência, de prazer, 
e mesmo, de liberdade. 

Em contrapartida, quando a aprendizagem gera desequilíbrios funcionais e emocionais, quer cognitivos 
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quer executivos, as funções conativas podem impedir a coordenação neurofuncional optimal requerida 
pela aprendizagem, neste caso podem então ocorrer sentimentos de incompetência, de desprazer, e mesmo, 
de desconforto e insegurança.  

As funções cognitivas não podem ser concebidas numa mera visão computacional, pois não podemos 
esquecer que os computadores não têm predadores, não se socializam, não se enamoram, apaixonam 
ou acasalam. Ao contrário dos cérebros dos seres humanos, os computadores não dispõem de funções 
conativas.

Na dimensão duma aprendizagem bem sucedida, as funções conativas positivas nutrem o inte-
resse, o desejo, a motivação, a curiosidade, o empenho, o esforço, a diligência, o entusiasmo, o prazer, o 
sentimento de competência, a auto-realização e a auto-eficácia e outras necessidades superiores exclusivas 
da espécie humana (Maslow, 1954). 

No seu aspecto negativo porém (no caso do insucesso escolar ou das dificuldades de aprendizagem 
globais ou específicas) as funções conativas podem dar origem a estados emocionais opostos, como: a 
desmotivação, o desprazer, o desespero, o desgosto, o desencanto, a frustração, a fuga, a rejeição, o 
estigma, a opressão, o afrontamento, a indisciplina, o fastio, os mecanismos de defesa, etc., etc., que 
podem provocar dissonância e disrupção na aprendizagem e bloquear e fragmentar as funções cognitivas 
e as funções executivas. 

Como o nosso cérebro está sempre a aprender, ele também pode aprender a não aprender 
(“learned helplessness”), por via do esgotamento das funções conativas da auto-estima, da auto-deter-
minação e da auto-confiança, as verdadeiras disposições mágicas para gostar de aprender (Fonseca, 
2014b, Waber, 2010)

É fácil perceber que as funções cognitivas interagem dialecticamente com as funções conativas no 
processo dinâmico da aprendizagem. Por um lado, porque as funções cognitivas respeitam ao processa-
mento da informação, por outro, porque as funções conativas integram a motivação e o esforço anímico 
das condutas que a executam e a pragmatizam. 

Em traços simples, as funções conativas são a punção ou impulsão energética das funções cognitivas, 
e porque estão adstritas à performance e ao desempenho, elas cooperam com as funções executivas na 
optimização comportamental e na aprendizibilidade permanente. 

O afectivo, o cognitivo e o executivo estão em interacção constante no processo da aprendiza-
gem, porque as suas funções são indissociáveis em termos neurofuncionais, e porque os seus substratos 
neurológicos têm de operar em sintonia (Yang e Faeth, 2010).  

O cérebro humano dispõe de substratos neurológicos que são responsáveis pela gratificação ou re-
compensa decorrente do êxito ou do triunfo adaptativo, por isso, somos a espécie mais dependente da 
aprendizagem, nascemos para aprender a aprender se a conação estiver disponível e implícita. 

Porque as funções cognitivas bem aplicadas e bem sucedidas geram gratificação, recompensa, en-
tusiasmo, curiosidade e satisfação e produzem uma representação valorizante no próprio indivíduo, as 
suas funções conativas também são enriquecidas, resultando daí: mais empenhamento; mais esforço; 
mais motivação intrínseca que extrinseca; mais estudo; mais perseverança; mais atenção sustentada; 
melhor gestão do tempo; mais planificação de esforços; mais disciplina; mais poder de síntese; mais 
criatividade; etc. Numa palavra, o indivíduo investe mais no aperfeiçoamento das suas competências 
performáticas e aprende melhor e mais continuadamente, reunindo assim melhores condições favorá-
veis à sua auto-realização (Maslow, 1954).

À luz das neurociências, como temos vindo a apresentar, as funções conativas estão intimamente agre-
gadas neurofuncionalmente e sistemicamente às funções cognitivas já abordadas e às funções executivas 
que abordaremos em seguida. O ser humano (aluno, formando, estagiário, etc.) não é, consequentemente, 
concebido apenas como um sistema de processamento de informação, mas sim como um ser relacional 
e emocional, como um sujeito histórico-social constituído por atitudes e por condutas (Vygotsky, 1978, 
Bodrova e Leong, 2007). 

Para além das funções cognitivas e das conativas a que já nos referimos sumariamente, importa su-
blinhar que a aprendizagem bem sucedida, envolve também outro conjunto de habilidades consideradas 
críticas, isto é, as funções executivas. 
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4 Funções Executivas da Aprendizagem
Pela importância que as funções executivas têm na optimização e no controlo da  prestação cognitiva 

e conativa quer em situação de sobrevivência e de adaptação ao meio, quer de aprendizagem, de com-
portamento e de interacção social (Damásio, 1979; Wong, 2005; Denckla, 2007; Meltzer, Krishnan, 2007; 
Tridas, 2014,), vejamos em particular,  alguns dos seus pontos mais relevantes para a educação e para o 
sucesso escolar  (“academic success”). 

As funções executivas coordenam e integram o espectro da tríade neurofuncional da aprendizagem, 
onde estão inextricavelmente conectadas com as funções cognitivas e conativas que acabámos de abordar. 
O seu piloto, director executivo, líder ou maestro neurofuncional avançado é o córtex pré-frontal, re-
gião que ocupa no cérebro humano quase um terço do seu volume cortical (Goldberg, 2001).

Como posto de comando que é do cérebro, o córtex pré-frontal tem de manter excelentes linhas de 
comunicação com todas as outras áreas, sendo mesmo a sua região mais conectada, daí a sua função de 
coordenação e de integração das funções cognitivas e conativas na aprendizagem.

O córtex pré-frontal está intimamente conectado com o córtex associativo posterior, a mais elevada 
estrutura de integração perceptiva e de reconhecimento multissensorial (visual, ,auditivo e tactilo-quines-
tásico), e obviamente conectado com o córtex pré(psico)motor, com os gânglios da base e com o cerebelo, 
todos envolvidos na planificação, controlo e execução da motricidade (Berthoz, 2003; Fonseca, 2009b; 
2010). 

Esta área, em termos evolucionistas (Goldberg, 2001; Ward, 2006; Fonseca, 2009a), é considerada a 
mais recente do cérebro humano, a que atingiu comparativamente maior desenvolvimento e mais conec-
tividade, é igualmente a que leva mais tempo a maturar ontogeneticamente. 

Por alguma razão, as neurociências elegem-na como a área responsável pela regulação, supervisão e 
controlo performático das acções, das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos, denominada 
por essas disposições neurofuncionais como o processo centrífugo, descendente, eferente (“top-
down”) ou de output de informação. 

Em resumo, trata-se do processo regente que liga o homúnculo do cérebro aos músculos do cor-
po, pelas vias pré(psico)motoras, suplementares, planificadoras, piramidais e terminais, logo, enredado 
e comprometido, com as funções superiores de aprendizagem e de comportamento. Em resumo, o lobo 
frontal é responsável pela planificação e execução da acção.

O córtex pré-frontal, contém ainda um substrato superior, o dorsolateral que é responsável pela pro-
dução de trabalho e pela sua supervisão e (meta)cognição, ou seja, compreende a central de expressão do 
comportamento onde se operam funções estratégicas de enorme importância para a sobrevivência, para 
a adaptação ao meio ambiente, e obviamente, para a aprendizagem escolar.

São exemplo dessas funções intencionais de sagacidade: a iniciação e a planificação; a elaboração e 
organização de estratégias; a sustentação da atenção; a flexibilidade e a plasticidade comportamental; a 
mudança estratégica; a inibição e o autocontrolo; a programação, a desprogramação e a reprogramação 
de condutas; a monitorização, avaliação e verificação de respostas adaptativas ou comportamentais, etc., 
para além doutras. 

Obviamente que as disfunções executivas dorsolaterais podem apresentar traços característicos 
de inatenção, desplanificação, desorganização e concomitantes limitações de acesso à memória de traba-
lho, neste contexto, tais disfunções executivas aproximam-se de vários sintomas das Perturbações ou 
Transtornos de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA) e das Dificuldades de Aprendi-
zagem Específicas (DAE) com que co-ocorrem frequentemente, daí a noção de comorbilidades entre 
elas (Trillas, 2014). Em síntese, todas as disfunções executivas referidas têm um impacto significativo em 
dificuldades de comportamento e de aprendizagem.

A mesma estrutura neurológica frontal, contém também um outro substrato inferior, o orbital, que 
é responsável pela gestão do comportamento em geral, pela regulação emocional e social, podendo 
envolver o controlo e a modulação de impulsos, bem como a decisão e a direcção de comportamentos 
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complexos. Por analogia, as disfunções executivas orbitais 
poderão causar outros sintomas da PHDA e de DAE, como a 
impulsividade verbal e gestual e o descontrolo emocional, sinto-
mas estes bem conhecidos de médicos, psicólogos, professores, 
terapeutas e outros especialistas que acompanham os proble-
mas de desenvolvimento e de aprendizagem de muitas crianças 
e jovens.

Na idade digital actual em que nos encontramos, temos efec-
tivamente que preparar os nossos estudantes para a fluência e 
excelência tecnológica, mas também temos de treiná-los para  
dominar e manejar competências nos processos executivos ne-
cessários às aprendizagens escolares.

Para ter sucesso escolar o estudante deve evocar um conjunto 
muito diversificado de competências executivas, a saber: es-
tabelecer objectivos; planificar, gerir, predizer e antecipar tarefas, 
textos e trabalhos; priorizar e ordenar tarefas no espaço e no 
tempo para concluir projectos e realizar testes; organizar e hie-
rarquizar dados, gráficos, mapas e fontes variadas de informação 
e de estudo; separar ideias e conceitos gerais de ideias acessórias 
ou de detalhes e pormenores; pensar, reter, manipular, memorizar e resumir dados ao mesmo tempo 
que leem; flexibilizar, alterar e modificar procedimentos de trabalho e abordagens a temas e tópicos de 
conteúdo aplicando diferentes estratégias de resolução de problemas; manter e manipular informação 
na memória de trabalho; auto-monitorizar o progresso individual e do grupo de trabalho; autorregular 
e verificar as respostas produzidas e a conclusão, revisão e verificação de tarefas, projectos, relatórios e 
trabalhos individuais ou de grupo; reflectir e responsabilizar-se sobre o seu estudo e sobre o seu aprovei-
tamento escolar; etc. O estudante, por definição, é um ser executivo, sem pôr em prática tais habilidades, 
aprender não vai ser fácil nem prazeroso para ele.

A maioria das tarefas escolares exigem, de facto, a coordenação e a integração coerente das múlti-
plas funções executivas, não é de estranhar, portanto, que muitas crianças e jovens com disfunções ou 
dificuldades executivas ou com funções executivas vulneráveis e afuniladas, apresentem problemas 
de sobrecarga de informação (onde o input excede o output), de produtividade, de eficácia e de precisão 
nos seus desempenhos escolares (Mazeau, 2005; Meltzer, 2010).  

Ler e compreender, formular ideias e escrevê-las, apreender enunciados de problemas matemáticos e 
planificar uma série de procedimentos e operações para chegar à solução correcta, etc., podem revelar a 
luta titânica que muitas crianças e jovens travam na sala de aula. 

Em muitos casos a rotura entre as competências dos alunos e as exigências do currículo é tão abismal 
que muitas disfunções executivas acabam por estar na raiz das dificuldades de aprendizagem e suas co-
morbilidades (Denckla, 2007). 

Quer na pré-escola ou no 1.º ciclo de escolaridade, muito mais ainda no 2.º e no 3.º ciclo, e claramente, 
no ensino universitário, as exigências das funções executivas eficientes vão sendo maiores. As avaliações 
ou notas de alunos com perfis disexecutivos podem não reflectir o seu potencial de aprendizagem, 
porque são a parte submersa do iceberg das suas capacidades.

  É a este conjunto diversificado de competências mentais e frontais que denominamos por funções 
executivas, funções muito significativas que são exigidas para organizar e integrar informação disponível 
que não só nos surge hoje, muito mais vasta (exemplo da Internet), como é permanentemente sujeita a 
mudanças muito mais rápidas e imprevisíveis. 

Nas escolas contemporâneas, cada vez mais se sujeitam os alunos a múltiplas tarefas, tais como: leituras 
longas; resumos, notas e apontamentos escritos complicados; resolução de problemas de matemática 
muito longos e complexos; projectos de trabalho prolongados; testes e exames  exigentes, etc., etc., que 
objectivamente dependem, em muito, das funções executivas que estamos abordando (Meltzer, 2010). 

Neste contexto é cada vez mais expectável que os alunos sejam proficientes: a tirar apontamentos; 
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a estudar; a prepararem-se para testes mais frequentes, etc., isto é, exige-se deles funções executivas 
muito eficazes e fluentes, para as quais, porém, nunca foram ensinados ou treinados intencionalmente e 
sistematicamente. 

Sendo funções tão essenciais e necessárias ao sucesso escolar, a cultura da escola, os arquitectos dos 
currículos e os próprios professores, na maioria dos casos, desconhecem os processos executivos dos alu-
nos, não os avaliam dinamicamente ou informalmente (em áreas fortes, em zonas de desenvolvimento 
proximal ou em áreas fracas), nem tão pouco ensinam estratégias sistematicamente para que eles sejam 
ajudados a compreender como eles pensam, comunicam, agem e como aprendem. 

Como é fácil perceber, o sucesso escolar dos alunos depende muito da sua habilidade para manejar 
as funções executivas, quer na escola, quer em sua casa ou na sua vida diária. Parece óbvio que a escola 
em geral e os professores em particular têm que compreender o papel destas funções no sucesso escolar 
dos alunos, a sua formação profissional e educacional não pode continuar a descorar tais funções, nem 
desinvestir de ensinar estratégias dirigidas especificamente para o seu enriquecimento.  

Trata-se duma necessidade educacional essencial e actual, que não pode ser esquecida. Alunos com 
vulnerabilidades e fragilidades nestas funções são mais facilmente candidatos ao sofrimento emocional, 
ao insucesso e ao abandono escolar. 

As funções executivas podem-se definir como processos mentais complexos pelos quais o indivíduo 
optimiza o seu desempenho cognitivo, aperfeiçoa as suas respostas adaptativas e a sua performance 
comportamental em situações que requerem a operacionalização, a coordenação, a supervisão e o con-
trolo de processos cognitivos e conativos, básicos e superiores. Em certa medida reúnem um conjunto de 
ferramentas mentais que são essenciais para aprender a aprender (Fonseca, 2014b).

Tendo sido estudadas, principalmente, por neurologistas e neuropsicólogos, que reforçaram o papel 
crucial e principal do córtex frontal no controlo dos comportamentos intencionais que são afectados 
pelas suas lesões ou disfunções, mais recentemente, os reeducadores, os terapêutas educacionais e os 
professores do ensino especial, para além doutros profissionais de educação, começaram a reconhecer a 
importância das funções executivas no desempenho educacional. 

Compreender o papel das funções executivas na aprendizagem oferece uma nova perspectiva sobre 
muitos alunos que sendo brilhantes intelectualmente não têm um rendimento compatível com o seu po-
tencial, para além de apresentarem novas visões sobre muitos alunos ditos fracos (ou “maus alunos”...), 
com diferenças, dificuldades ou preferências de aprendizagem que aprendem com melhores resultados 
em situações de ensino mais mediatizadas (Fonseca, 2014a, 2014b) ou com tarefas menos complexas, de 
curta duração e muito bem estruturadas e sistematizadas. 

Por esse facto, as disfunções executivas são frequentemente 
associadas a alunos com dificuldades atencionais e com dificulda-
des de aprendizagem específicas (exº: disgnosias, dispraxias, dis-
fasias, dislexias, disgrafias, disortografias, dismatemáticas, etc.), 
a nossa experiência clínica de 40 anos com mais de 5.500 casos 
observados e seguidos, evidenciam, constatam e confirmam esta 
co-ocorrência de disfunções desenvolvimentais.

Tratam-se de funções metacognitivas fundamentais 
para a aprendizagem, funções executivas que permitem, manter, 
gerir e manipular a informação, alterar ou inibir procedimentos 
quando necessário, agir em função de objectivos a atingir, pensar 
no pensar, etc.. 

Compreendem, efectivamente, as ferramentas metacogniti-
vas características de mentes motivadas e curiosas que permitem 
atingir, de facto, a perfectibilidade e a excelência cognitiva, quan-
do devidamente treinadas e trabalhadas.

Dentro das definições das funções executivas, que concep-
tualmente configuram um modelo de “roda da sorte” (ver figura 
em baixo), destacamos, sumariamente, as seguintes: 
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– a atenção (sustentação, focagem, fixação, selecção de dados relevantes dos irrelevantes, 
evitamento de distractores...); 
– a percepção (intraneurossensorial, interneurossensorial, meta-integrativa, analítica e 
sintética...); 
– a memória de trabalho (localização, recuperação, rechamada, manipulação, julgamento e 
utilização da informação relevante...);
– o controlo (iniciação, persistência, esforço, inibição, regulação e auto-avaliação de tarefas...); 
– a ideação (improvisação, raciocínio indutivo e dedutivo, criação de estratégias de 
completamento, precisão e de conclusão de tarefas...); 
– a planificação e  a antecipação (priorização, ordenação hierarquização e predicção de 
tarefas visando atingir fins, objectivos e resultados...); 
– a flexibilização (auto-crítica, alteração de condutas, mudança de estratégias, detecção de 
erros e obstáculos, busca intencional de soluções...); 
– a metacognição (auto-organização, sistematização, auto-monitorização, revisão e 
supervisão...); 
– a decisão (aplicação de diferentes resoluções de problemas, gestão do tempo evitando atrasos 
e custos desnecessários...); e por fim, 
– a execução (finalização e  concomitante  verificação, retroacção e reaferênciação...). 

É fácil perceber pela lista simplificada apresentada, como é importante treinar as funções executivas 
no âmbito da intervenção psicopedagógica e especialmente no contexto da educabilidade cognitiva, para 
que o potencial de aprendizagem das crianças e dos jovens possa ser maximizado, optimizado, regulado, 
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controlado, enriquecido, potenciado e educado, logo mais preparado para as exigências e pré-requisitos 
de situações-problema quer da escola, quer da vida futura. 

A criação de hábitos executivos que presidem ao funcionamento cognitivo global do sujeito apren-
dente ou maturescente, são tão importantes para qualquer aprendizagem simbólica, seja da leitura, da 
escrita ou da matemática, como são para o seu bem estar, sejam na expressão de hábitos de reconhe-
cimento social, de uso de competências de interacção e de mediatização, de orientação visuoespacial, 
visuoconstrutiva, visuográfica e de performance corporal, cinestésica e lúdica, mais consideradas como 
aprendizagens não simbólicas. 

A área do cérebro implicada na activação, coordenação, integração e gestão destas funções executi-
vas, como já vimos, é efectivamente, o córtex pré-frontal, uma superestrutura que integra a terceira 
unidade neurofuncional  luriana (Luria 1966a, 1966b, 1973; Das, Kar e Parrila, 1996; Fonseca, 2001, 
2010), a sede das faculdades humanas superiores.  

Para muitos investigadores o córtex pré-frontal é a estrutura considerada patrão, chefe, gestora, admi-
nistradora (“brian manager”), de todas as actividades volitivas e intencionais, tal é a sua importância na 
aprendizagem e no sucesso escolar. 

Efectivamente, o lobo frontal humano segundo Damásio, 1979, 1999, estudando o famoso caso se-
minal de Phineas Gage, retrata na sua lesão ou disfunção, a deterioração dos comportamentos sociais e 
humanos mais subtis, tornando-os extremamente desviantes, atípicos, erráticos, hiperactivos, desatentos, 
bizarros, desplanificados, episódicos e impulsivos. 

Torna-se aqui importante, chamar à atenção que de acordo com as relações cérebro-comportamento, é 
fundamental distinguir que há diferenças cerebrais significativas, entre a criança e o adulto, logo entre os 
efeitos duma lesão num cérebro maturo (onde há mais literatura publicada) e uma disfunção num cérebro 
imaturo e em desenvolvimento, todavia o estudo do caso acima referido dá-nos uma explicação básica sobre 
o papel do lobo frontal, e especialmente, do seu córtex pré-frontal, nas funções atencionais, comportamen-
tais, cognitivas, conativas e executivas, e consequentemente, na aprendizagem escolar. 

O córtex pré-frontal encontra-se imaturo antes dos vinte anos, por certa turbulência dinâmica da 
substância cinzenta, a substância integradora, por excelência, dos circuitos e redes neuronais da apren-
dizagem, por isso não é de estranhar que os síndromes disexecutivos (ou as disfunções executivas) 
tenham tantas repercussões  no comportamento e na aprendizagem de muitas crianças e  adolescentes 
(Lussier e Flessas, 2001; Mazeau, 2005; Meltzer, 2007). 

As funções executivas são funções transversais de qualquer tipo de aprendizagem, compreendem 
funções de controlo e de regulação do conjunto do funcionamento mental, assumindo por analogia, as 
funções dum maestro numa orquestra, a orquestra da aprendizagem. 

Não se tratam de funções unitárias mas de funções que formam sistemas parcialmente autónomos, 
fortemente interconectados como são particularmente: a atenção; a memória de trabalho; os sistemas de 
inibição e as estratégias de flexibilidade. Tratam-se de sistemas mobilizados nos processos de adaptação 
a situações novas e a situações de rotina, cujo défice ou disfunção se repercute, em graus diversos, nas 
outras funções mentais que destacámos ao longo do texto.

Da imaturidade à maturidade neuropsicológica, caminhamos em qualquer  aprendizagem, 
seja de um conceito, de uma competência, de uma estratégia ou de uma habilidade, numa trajectó-
ria de modificabilidade comportamental que se desenrola, após muitas horas de prática, desde uma 
dificuldade inicial a uma competência final, isto é, a um desempenho executado de forma automa-
tizada, melódica, fluente, internalizada, independente e sempre aberta a aperfeiçoar-se em novas 
habilidades.

Segundo as neurociências, as crianças e os jovens em situação das primeiras aprendizagens simbólicas, 
precisam especialmente de treinar capacidades de inibição e de memória de trabalho, pelo que se 
torna óbvio, aprimorar precocemente, digamos já na pré-escola, tais capacidades executivas, conativas e 
cognitivas. 

Uma aprendizagem bem sucedida não pode continuar a descurar, como tem feito a escola tradicional, 
as evidências neurocientíficas reveladas pelo papel das funções cognitivas, conativas e executivas na 
aprendizagem. 
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A escola do futuro deve investir mais na inteligência das crian-
ças e dos jovens (uma escola inteligente para crianças e jovens 
inteligentes...), mas para tal mudança, a escola tem de passar, 
inevitavelmente, pela implementação generalizada e ampliada da 
educabilidade cognitiva, conativa e executiva em todos os graus 
de ensino (Meltzer, 2010). 

A escola mantém ainda pelas funções cognitivas, conativas e 
executivas um lamentável distanciamento e um quase desamor, 
para muitos dos seus responsáveis, as aplicações das neurociên-
cias à educação são ainda consideradas uma bruxaria, algo que 
ainda não se sabe explicar. 

Muitas querelas de capela entre a pedagogia, a sociologia, a 
filosofia, a psicologia, a neurologia e as diversas disciplinas curri-
culares que se passam no âmbito da educação, são devidas à falta 
de explicação do papel da cognição, da conação e da execução nas 
aprendizagens escolares. Foi nosso propósito neste texto, adiantar 
e facilitar alguns dados de compreensão sobre este assunto tão 
premente com a finalidade de contribuir para melhorar a educação 
e para combater o insucesso escolar com as devidas ferramentas.

Em termos de aprendizagem, o que se passa e o que ocorre na mente dos alunos são processos 
mentais internalizados que podem ser aperfeiçoados, cuja tomada de consciência do seu funcionamento 
intrínseco, pode permitir que eles sejam cognitivamente mais performantes tomando em consideração 
que evolucionariamente, possuímos um cérebro com dois hemisférios distintos que tratam a informação 
e a sua execução de forma hierarquizada, diferenciada e complementar.  

Efectivamente, o ser humano ao longo da sua história aprendeu com a totalidade do seu corpo, do 
seu cérebro e da sua mente, com a totalidade do potencial complementar dos seus dois lados do corpo 
e dos seus dois hemisférios, virtuosamente cruzados em termos neurofuncionais (mão direita-hemisfério 
esquerdo versus mão esquerda-hemisfério direito) e com funções executivas intrahemisféricas, interhemis-
féricas e integrativas distintas.

 Sem esta organização funcional adquirida ao longo da evolução, a interacção sobrevivente, apren-
dente e transcendente com o envolvimento, não seria possível em termos de transição de aprendizagens 
naturais e simples para aprendizagens culturais e complexas. Neste pressuposto, a educação não pode, 
nem deve, contrariar a evolução.

Foi devido a essa dinâmica funcional do processo genético, neurológico e desenvolvimental (tipo 
“down-top”) que a espécie humana, sempre evoluiu em termos de aquisição de conhecimentos nos se-
guintes sentidos: do simples para o complexo; do acto para o pensamento; do gesto à palavra; da imagem 
ao conceito; do concreto-somático ao abstracto-metafórico; do não simbólico e visuo-espacial ao simbó-
lico e auditivo-temporal; do não verbal. ao verbal. 

As funções executivas quando aprendidas, integradas e amadurecidas, invertem, paradoxalmente, 
esta dinâmica funcional (tipo “top-down”), pois transformam os processos de aprendizagem nos seguin-
tes sentidos opostos: do complexo ao simples; do pensamento à acção; da palavra ao gesto; do conceito 
à imagem; do abstracto ao concreto; do verbal ao não-verbal, etc., por isso os objectivos, as expectativas 
e o contexto dos currículos escolares gerem e regem o processo de aprendizagem. Sem funções executivas 
eficientes o ciclo do sucesso escolar não é atingido com facilidade nem prazer. 

Certamente que o envolvimento da aprendizagem, os métodos instrução, os materiais e os livros de en-
sino, têm um papel muito importante no ciclo do sucesso escolar, mas é preciso que os estudantes revelem 
competências executivas como: auto-conceito positivo, esforço concentrado e continuado, estratégias de 
estudo e de realização de avaliações mais eficientes, etc., pois só com tais ferramentas mentais podem esta-
belecer pontes entre o seu potencial de aprendizagem e as exigências dos currículos e dos exames.

Os processos mentais das funções executivas permitem-nos captar e integrar informação relevante 
para os nossos objectivos e para as nossas intenções e finalidades, ao mesmo tempo que ignoramos uma 
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espécie de mar de estímulos ou de selva de informação irrelevante. Os estudantes com défices nas funções 
executivas ou com síndromes disexecutivos, enfrentam, por isso mesmo, enormes obstáculos e intrans-
poníveis barreiras para obter rendimento minimamente aceitável nas salas de aula tradicionais (Meltzer, 
Pollica e Barzillai, 2007). 

Para ultrapassar tais situações devemos não só intervir ao nível dos estudantes, mas claramente tam-
bém, ao nível dos currículos disciplinares, ao nível dos seus planos de instrução, ao nível dos seus 
conteúdos e ao nível dos seus processos de ensino-aprendizagem. Porque os currículos das disciplinas 
identificam os objectivos e as metas de instrução, assim como os meios para os atingir, desde os materiais 
e os suportes didácticos e os métodos de ensino que devem ser utilizados até à sequêncialização dos seus 
conteúdos e às formas de avaliar os progressos dos estudantes, eles devem ser adaptados, diferenciados 
e aplicados a todos os alunos sem excepção, mesmo os que revelam défices nas funções executivas ou 
dificuldades de aprendizagem globais ou específicas. 

Os currículos das disciplinas da educação geral não podem continuar a ser somente “regulares”, eles 
têm a obrigação de ser currículos universais (“Universal Design for Learning”) livres de barreiras onde 
todas as crianças e jovens possam aprender sem ser excluídos por teorias de eficácia social já ultrapas-
sadas. 

Os currículos da educação em geral devem ser desenhados para satisfazer a neurodiversidade e a dife-
renciação da aprendizagem de todos os diferentes estudantes, especialmente os que estão nas margens, 
e não apenas concebê-los ou validá-los para os alunos ditos regulares. 

Na escola do futuro nenhum estudante deve ficar para trás e muito menos excluído de aprender, pois 
nenhuma criança ou jovem é ineducável. 

As escolas não podem continuar a excluir estudantes com dificuldades ou diferenças cognitivas, co-
nativas e executivas, como se fazia no passado, por analogia, na arquitectura  das habitações antigas em 
que o acesso de pessoas com dificuldades de locomoção era simplesmente vedado. Nos casos em que os 
indivíduos se deslocam em cadeiras de rodas, as escadas não são o ecossistema aconselhado para facilitar 
o seu acesso, pelo contrário, elas são uma barreira difícil de transpor. Basta construir rampas e outras 
acessibilidades de locomoção e de independência, para que tais barreiras se evaporem. 

Da mesma forma os currículos das várias disciplinas escolares não devem ser concebidos e imple-
mentados só para alunos regulares, quanto a nós, eles devem ser  construídos e implementados numa 
dimensão universal inclusiva, ou seja, também para alunos com diferenças e preferências de aprendiza-
gem onde os currículos não exagerem as suas dificuldades mas que disponham de apoios ou suportes 
(“scaffoldings”) que as permitam superar. 

Em vez dos currículos serem centrados exageradamente nos 
conteúdos sistematizados, considerados como produtos finais, e 
serem meramente apresentados e debitados nas aulas, há que ter 
mais atenção com os processos cognitivos, conativos e executivos 
dos alunos, caso contrário o ciclo do sucesso escolar será uma 
miragem para muitos deles. Quem perde mais com o insucesso 
escolar é a sociedade no seu todo. 

Para enriquecer as funções cognitivas, conativas e executivas 
a interacção do professor-aluno tem de ser mais intensa e inten-
cional, o processo ensino-aprendizagem tem de ser mais media-
tizado e com uma acessibilidade aumentada para todos, onde 
seja possível focar mais a colocação de perguntas ou questões de 
desafio cognitivo, conativo e executivo, onde os alunos tenham 
que pensar mais antes de responder, onde as várias funções se-
jam directamente treinadas e onde as estratégias metacognitivas 
sejam mais trabalhadas. Não está em jogo tanto o enriquecimento 
curricular, está mais em jogo o enriquecimento do potencial de 
aprendizagem dos alunos (Fonseca, 2014b).

É óbvio que os currículos podem inabilitar ou incapacitar 
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muitos estudantes com dificuldades cognitivas, conativas e executivas, por exemplo, quando estudantes 
cegos ou disléxicos têm dificuldades de ler ou estudar por livros ou textos impressos ou escritos. Neste 
caso o currículo e os materiais, só por si, geram barreiras e dificuldades de processamento visual e cog-
nitivo e oferecem opções muito limitadas aqueles alunos com necessidades educacionais especiais. Para 
alunos com dificuldades de processamento de textos impressos e escritos basta proporcionar versões 
digitais de livros e aplicações de “software”, para converter automaticamente os textos em linguagem 
falada e facilitar a compreensão e a significação da aprendizagem. 

Com inovação pedagógica, tecnologias de apoio informático e processadores de texto com suportes 
ideacionais, visualizações semânticas e correctores sintáxicos, as barreiras de muitos alunos com dificul-
dades ou défices cognitivos, conativos e executivos podem ser superadas, porque na nossa concepção, 
as escolas têm a responsabilidade de intervir nas zonas de desenvolvimento proximal, de minimizar as 
barreiras e de maximizar a aprendizagem de todos os alunos sem excepção. 

Para além de proporcionarem abundantes oportunidades e alternativas de prática psicopedagógica 
com modelos de intervenção diferenciada e compensatória e prescrever modelos de reeducação indivi-
dualizada ou em pequenos grupos, ditos de ensino clínico, é preciso mobilizar mais professores tutores 
devidamente preparados e especializados, caso contrário, muitos estudantes com disfunções cognitivas, 
conativas e executivas que necessitam de ajuda serão condenados ao insucesso escolar, profissional e 
social.

A educação da criança e do jovem na era digital tem que ser cada vez mais amiga dos seus corpos, dos 
seus cérebros e das suas mentes, caso contrário muitos problemas de cognição, de conação e de execução, 
ou seja, de adaptação, de aprendizagem e de integração social vão emergir sem necessidade.
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A NOÇÃO DE INDIVÍDUO E A 
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DA PESSOA 
HUMANA 
- PERCURSOS E CAMINHOS
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Se, como se diz, as crises oferecem numerosas possibilidades, como compreender os milhões de seres 
humanos que se sentem no estertor duma armadilha, falidos de ideias, vazios de futuro, prenhes de impotên-
cia? Sabemos que vivemos numa espécie de democracia, falamos com relativo à-vontade, mas nos momentos 
de decisão, números mais do que significativos preferem a abstenção. Temos a legitimidade de cidadãos, mas 
comportamo-nos como se pertencêssemos a alguém, ou a alguma coisa. O nosso grito, mais de medo que de 
revolta, esboça-se em demonstrações organizadas de massas. Sabemos tanto da pessoa que caminha ao nosso 
lado e que grita palavras de ordem, como do nosso vizinho do terceiro andar esquerdo.

A emergência da União Europeia, e o aprofundamento da globalização, parecia terem mudado coisas. 
Algumas, como o livre trânsito de pessoas, ou a moeda única, pareciam boas, lógicas e até motivo de or-
gulho. Deixáramos de ser os parentes pobres duma Europa enriquecida, e ombreávamos, cara a cara, com 
gente, que até aí mal nos olhara. Havia outras coisas, como a deslocação de empregos para terras de que 
mal ouvíramos falar, a redução drástica da nossa frota pesqueira, ou o sermos pagos para não semear nada, 
que pareciam estranhas, ilógicas, mas que não incomodavam muito o conforto das nossas vidas. Parecia que 
tínhamos um tio rico, solícito e benevolente.

Um dia, não muito distante, disseram-nos que voltáramos a ser pobres, com reputações abaladas, em-
pregos perdidos, e enterrados em dívidas. Pior que tudo, éramos agora vigiados, controlados e senhoreados 
por instituições, mais ou menos conhecidas, e que mandavam com frequência uns agentes, quase anóni-
mos, que passavam a passo apressado na televisão, e que vinham verificar se tínhamos feito a prova real às 
nossas aritméticas.

Afinal, éramos ou não cidadãos duma nação histórica, senhores dos nossos destinos e com o poder do 
voto unipessoal? Alguma coisa decerto correra mal, ou a história estava muito mal contada. Duma coisa, 
não restam dúvidas: tudo mudara. Os governos não acertavam em muito. Os comentadores, pagos para 
falar, perdiam-se numa babel de ideias e sugestões contradidatórias. Os grandes projetos, que nos iam cata-
pultar ainda mais para o futuro, ficaram entapados. Até diziam que os bancos não tinham dinheiro. 

Habituados ao isolamento das nossas vidas de apartamento, dependentes dum sistema que se des-
moronava, e sem grandes possibilidades de mudar seja o que for, ficamos presas fáceis da alienação, com 
futuros largamente despidos de esperança, e, sobretudo, muito sós. Tudo isso costumava ser a realidade 
dos sem-abrigo.

Sem quase dar por isso, começámos a questionar a nossa identidade como cidadãos. Houve um assomo 
de espontaneidade responsável quando dezenas de milhares de gente saíram à rua e manifestaram o seu 
descontentamento. Foi fumo que passou depressa. A liderança estabelecida diz e desdiz. Os economistas, 
mesmo os gurus das grandes potências, como Alan Greenspan, confessam que afinal tinham confundido 
ciência com dogmática, e que, portanto, se tinham enganado redondamente.

Parece que o que verdadeiramente dói, é o isolamento que nos confina; o egocentrismo que nos conso-
me, e que tínhamos confundido com autosuficiência; a ilusão de que éramos finalmente senhores do nosso 
próprio castelo. Agora que o país depende de outros, também nós dependemos, cada vez mais, uns dos 
outros. Ou para aí caminhamos.

Esta história, como qualquer outra, tem causas várias e mais longínquas.

A APOTEOSE DO INDIVIDUALISMO
O homem comum do feudalismo vivia uma existência sincrética, dependente do senhor da terra, mais 

ser possuído que agente da ação própria, e em que a sua identidade se destilava na pirâmide social em que 
se encontrava encrustado. Teoricamente era um ser humano, com todos os atributos que o cristianismo da 
época o dotava. Na prática, pouco mais era do que um servo, com deveres e obrigações, parte integrante 
duma rede social estabelecida, medido pelo temor da divindade, da morte e pelos caprichos do seus maio-
res, mas de algum modo seguro na previsibilidade da comunidade a que pertencia.

O passar dos séculos começou a modificar esta situação ao abrir possibilidades de atividade comercial, 
caminhos de encartamento académico e aumentos significativos de mobilidade. A importância social do 
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Resumo: A leitura e a escrita são competências fundamentais a desenvolver nos 
alunos do 1.º ano de escolaridade, sob pena de comprometer o seu sucesso escolar nas 
outras áreas do saber. E porque “ensinar a decifrar é um processo crucial na educação 
básica de qualquer sistema de ensino” (Sim-Sim, 2009, p. 8), a aplicação desta Bateria 
de Testes permite avaliar, exatamente, o desempenho de alunos que aprenderam a ler, 
lendo e decifrando. 
A avaliação tem como base a aplicação da Bateria de Testes de Avaliação das 
Competências de Linguagem para a Leitura e Escrita (ACCLE) (Valido et al., 2011), num 
conjunto de tarefas relacionadas com algumas das aptidões essenciais no 1.º ano de 
escolaridade, tais como a soletração, a leitura de palavras, de frases e textos e, ainda, 
a escrita de palavras e frases. Pretende-se comparar o desempenho da amostra deste 
estudo com outros estudos nos quais foi também aplicada esta bateria de testes. 
É uma investigação qualitativa cuja abordagem metodológica tem como instrumento 
a ACLLE. Os resultados sugerem que há uma diferença significativa apresentada nas 
conclusões dos estudos com crianças das escolas públicas às quais se aplicou a ACCLE, 
diretamente relacionada com a estimulação à leitura feita aos cinco anos nas escolas 
João de Deus. Revela-se fundamental o desenvolvimento das competências da leitura e 
da escrita no 1.º ano de escolaridade, iniciando, na educação pré-escolar, as questões 
relacionadas com a consciência fonológica e silábica, assim como a noção e construção 
de rimas. 
É importante referir que o Ministério da Educação nas atuais Metas Curriculares (2012) 
apresenta de forma clara e objetiva a necessidade de, logo no 1.º período do 1.º ano, 
reforçar, estimular, incentivar, aplicar e sugerir estratégias que desenvolvam nas crianças 
as competências avaliadas neste estudo. 

Palavras-Chave: Literacia, Leitura, Escrita, 1.º Ciclo do ensino básico, Metas 
curriculares.

Abstract: Reading and writing are fundamental skills to develop in students of the 1st 
year of schooling, since it influences their academic success in other areas of knowledge. 
The aim of this study is to evaluate the performance of 6-year-old children that attend the 
school João de Deus compared to children in other public schools. The evaluation is based 
on the application of the Assessment Test Battery of Language Skills for Reading and 
Writing (ACCLE), (Valido et al., 2011 ), a set of tasks related to some of the essential skills 
in 1st year of schooling, such as spelling, reading words, sentences and texts and also the 
writing of words and phrases. It is intended to compare the performance of the sample of 
this study with other studies in which was also applied this test battery.
This is a qualitative research whose methodological approach is the use of the ACLLE. 
The results suggest that there is a significant difference between the two groups directly 
related to the stimulation of reading by the age of five at the João de Deus schools. Is 
fundamental the development of reading and writing skills in the 1st year of education, 
starting in pre-school education, the issues related to the phonological and syllabic 
awareness, as well as the concept and construction of rhymes.
It is important to note that the Ministry of Education, in the current statement of Curricular 
Goals (2015) has clearly and objectively the need for as early as the 1st period 1st year, 
to strengthen, to stimulate, to encourage, to implement and to suggest strategies that 
develop in children the skills assessed in this study.
Keywords: Literacy, Reading, Writing, 1st Basic education, Curriculum goals.
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1 Introdução
Ler e escrever é um processo complexo, pelo que é importante que os princípios do ensino da leitura e 

da escrita tenham em linha de conta “as descobertas da psicolinguística cognitiva experimental e das neu-
rociências cognitivas sobre a maneira como o processo de aprendizagem destas funções ocorre na mente e 
no cérebro das crianças.” (ME, 2015, p. 4)

Sim-Sim (2009, p. 7) refere que o ensino da leitura deve estar centrado “na obtenção do significa-
do do que está escrito” e, acrescenta, “é importante que a aprendizagem da leitura se processe num 
contexto real de leitura ou, simplesmente, que se aprenda a ler, lendo.” Por outro lado, Freitas, Alves, & 
Costa  (2007, p. 10) dizem que as “dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita estão associadas ao 
fraco desempenho em tarefas que evocam a consciência fonológica dos falantes” e que “A sistematização 
e a consistência constituem as palavras-chave de uma metodologia para a estimulação da oralidade e da 
consciência fonológica que as crianças desenvolvem sobre a sua própria língua.” Sendo que o Método de 
Leitura João de Deus se pauta por esta sistematização e consistência, este estudo é importante no sentido de 
clarificar a questão da estimulação das competências linguísticas em idade pré-escolar, essenciais a um bom 
nível de literacia das crianças alfabetizadas com um Método instituído em 1876 (Método de Leitura João de 
Deus) que privilegia essencialmente o desenvolvimento da consciência fonológica e o princípio alfabético.

Mata (2008) refere que a consciência fonológica engloba não só a consciência das sílabas e das rimas, 
como também a consciência de fonemas. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar o impacto das aprendi-
zagens feitas pela amostra e perceber se elas se refletem no seu desempenho escolar posterior. 

Não se pretende defender este ou aquele “método de ensino da leitura (fónico ou global)”, pois “a 
investigação das últimas décadas demonstra que ambas as estratégias didáticas são importantes e neces-
sárias para que todas as crianças aprendam a decifrar.” (Sim-Sim, 2009, p.15). 

Ao aplicar às crianças da amostra a mesma bateria de testes que Valido et al. (2011) aplicaram a outras 
crianças de escolas públicas, que não foram estimuladas através de métodos fónicos ou globais, pretende-
mos perceber as vantagens das crianças alfabetizadas aos 5 anos, comparativamente com outras crianças 
a quem tenha sido aplicado a ACCLE.

Este estudo aborda não só a importância da leitura mas também a da escrita. Mata (2008) refere que 
existe uma relação positiva entre o conhecimento do nome das letras no final do jardim-de-infância e a 
aprendizagem da leitura no ano seguinte. Neste estudo podemos provar esta realidade, porquanto os 
alunos da amostra passaram por uma aprendizagem não só do nome das letras mas dos seus diferentes 
valores, ou leituras, com conhecimento de causa, ou seja, de forma integrada, vivenciada em torno de 
uma literacia e de uma reflexão sobre a escrita e o seu funcionamento. Foram trabalhadas algumas das 
aptidões essenciais, tais como leitura de palavras, leitura de frases, leitura de um texto com 76 palavras 
e também a escrita de palavras e frases ditadas. Foi testada a capacidade de soletração de seis palavras e 
de quatro pseudo-palavras de grau de dificuldade crescente (sílabas CV a CCV). Na ACLLE, as cinco pala-
vras mais difíceis (e.g. praceta, frigorífico) estavam integradas nas questões para os alunos do 2.º ano de 
escolaridade, mas por decisão metodológica foram também aplicadas a estes alunos a fim de se avaliar o 
seu nível de desempenho. 

Os investigadores Baptista, Viana, & Barbeiro (2009, p. 10) referem que a caligrafia “é a arte e o estudo 
da escrita à mão, e que treinar a caligrafia é treinar uma destreza motora para o desenho do grafema, mas 
também uma forma de literacia visual,” e que “a criança deve saber que a caligrafia lhe serve para conhecer 
bem a forma das letras, de modo a que seja capaz de as escrever com rigor e proporcionalidade” e ainda 
que “a caligrafia se destina a tornar visível a coerência gráfica de um texto escrito à mão e a impedir que a 
escrita se torne um empecilho à leitura.” (…) “A caligrafia deve servir o objetivo primordial da escrita: ser 
lida.” Neste sentido, a possibilidade de corrigir erros ortográficos só é passível de acontecer se a caligrafia for 
legível para o professor, sob pena de a sua ação pedagógica não poder ser exercida. O professor deve saber 
também que o seu modelo é importante e, se exige que o aluno escreva de forma legível e regular, ele pró-
prio, quando escreve para o aluno, deve cumprir estes requisitos para que não seja ele o promotor do erro. 
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Apesar de não ser relevante para este estudo, interessa, po-
rém, referir que a caligrafia é trabalhada na sala de aula de for-
ma a incutir rigor e proporcionalidade. Considera-se de grande 
importância a legibilidade da escrita dos alunos no 1.º ano, pelo 
que, exercícios de grafismos são trabalhados nas escolas João de 
Deus, motivando e sensibilizando para a produção da mensagem 
escrita que transmita o pensamento e seja passível de leitura por 
terceiros. Há a considerar que nenhuma palavra escrita pelos alu-
nos estava ilegível, nesse sentido, foi possível a análise, fidedigna, 
do registo da quantidade de erros. Foi permitido observar neste 
estudo que a amostra deu erros em menor número, comparativa-
mente a outros estudos realizados por Valido et  al. (2011). 

É importante proporcionar às professoras e alunas das es-
colas de formação uma reflexão séria sobre esta temática sen-
sibilizando todos para a importância de desenvolver nos alunos 
as competências da leitura e da escrita, antecipando o seu su-
cesso escolar e a literacia. Acredita-se que, independentemente 
do percurso metodológico percorrido pelas crianças aos cinco 
anos, a estimulação atempada das competências básicas para a 
aquisição da leitura e da escrita são essenciais para um bom desempenho no 1.º ano de escolaridade e 
anos consequentes. 

2 Metodologia
Tomando como referência a contextualização que sucintamente supra referimos, procedemos à aplica-

ção da Bateria de Testes ACLLE. Esta reveste-se de um “caráter descritivo, na medida em que pretende ca-
racterizar e identificar as principais dificuldades nas competências de leitura e escrita. Trata-se de um estudo 
transversal, uma vez que se aplica apenas num determinado período de vida das crianças constituintes da 
amostra.” (Valido et al. 2011, p. 13) A metodologia utilizada tem como base uma análise qualitativa. 

Como objetivo principal pretende-se avaliar o desempenho na leitura e na escrita dos alunos de 
seis anos a frequentarem o 1.º ano de escolaridade em escolas João de Deus e que tiveram uma iniciação 
formal da leitura aos cinco anos através do Método de Leitura João de Deus.

A questão central é saber se o exercício de leitura iniciado formalmente aos cinco anos através do 
conhecimento e identificação grafema/fonema, do princípio alfabético, da consciência fonológica e silá-
bica, e consequente leitura de palavras num grau crescente de dificuldade, resultará para o aluno do 1.º 
ano de escolaridade num melhor desempenho ao nível da leitura e da escrita do que nos outros alunos 
que não tenham tido aos cinco anos qualquer tipo de estimulação a este nível. 

Na sequência da 1.ª parte deste estudo, cujos resultados já foram apresentados em encontros inter-
nacionais (Antequera, 2013) e em revistas da especialidade (Ruivo, 2014), considerou-se ser necessário 
e importante aplicar também a 2.ª parte da ACLLE aos alunos no 1.º ano de escolaridade. Assim, o teste 
foi aplicado para, deste modo, perceber até que ponto uma boa e correta estimulação à leitura e escrita 
iniciada formalmente aos cinco anos (na educação pré-escolar) influencia positivamente o desempenho 
dos alunos no 1.º ano de escolaridade.  

A amostra deste estudo é composta por 108 crianças, com seis anos de idade a frequentarem o 1.º 
ano de escolaridade em escolas João de Deus na área da grande Lisboa. A condição de participação era 
serem crianças: i) falantes monolingues do Português europeu como língua materna. ii) com ausência de 
problemas sensoriais, mentais, motores e/ou défices comportamentais que possam comprometer o nor-
mal desenvolvimento da linguagem. iii) que nunca tenham frequentado Terapia da Fala.

O instrumento usado neste estudo é a ACCLE, uma Bateria de Testes de Avaliação das Competências 



de Linguagem para a Leitura e Escrita. Esta é constituído por um conjunto de pranchas de imagens, 
letras, palavras e frases e um manual de aplicação com tabelas normativas. A ACLLE apresenta quatro par-
tes. A Parte I já tinha sido aplicada às crianças de cinco anos, e no presente estudo foi aplicada a Parte II de 
Leitura e a Parte III de Escrita, destinadas aos alunos do 1.º ano de escolaridade, e ainda um exercício de 
Soletração de palavras de nível crescente de dificuldade destinada aos alunos no 2.º ano de escolaridade. 

A aplicação dos testes de leitura, escrita e soletração foram aplicados a cada criança individualmente 
pela equipa constituída pela investigadora e quatro estagiárias. Demorou-se cerca de trinta minutos com 
cada criança. O teste foi encarado por estas como um jogo, um desafio à concentração e à memória dos 
conhecimentos de leitura e escrita, adquiridos aos cinco anos de idade. As crianças, na sua totalidade 
receberam o desafio com agrado e no final levavam um autocolante que compensava o seu esforço e 
empenho. O teste foi aplicado no final do 2.º período, durante o mês de abril.

3 Apresentação e Discussão de Resultados

Tipologia de Análise e Classificação de Erros
3.1 Erros de leitura
3.1.1. Leitura de palavras
Eram mostradas as seis palavras ao aluno e pedia-se à criança que lesse cada uma delas. Fazia-se o 

registo imediato da leitura (leu bem/leu mal). Nas seis palavras lidas (boné, canivete, casa, escova, colher, 
almoço), a percentagem de acertos dos 108 alunos foi superior a 90% (Quadro 1).

QUADRO 1 – PALAVRAS LIDAS E NÚMERO DE ACERTOS

Palavra ACERTOS 
(N=108)

Total de 
acertos %

BONÉ 103 95,3%

CANIVETE 104 96,2%

CASA 107 99%

ESCOVA 101 93,5%

COLHER 101 93,5%

ALMOÇO 106 98,1%

As palavras com menos acertos foram escova e colher. Os alunos leram, respetivamente, [ǝʃkↄvα] e 
[kↄλƐr]. O erro pode ser analisado como um erro de inobservância de regras de leitura de base fonológica 
e de incorreção de acentuação, lendo, na palavra colher, a sílaba átona como sendo a tónica e em 
escova, a vogal tónica /o/ aberta e não média.

Na leitura destas seis palavras – boné, canivete, casa, escova, colher, almoço – podem identificar-se 
ainda alguns erros de diferentes tipologias: troca de vogais (e.g. canevita em vez de canivete); troca/subs-
tituição de consoantes (e.g. escola em vez de escova); omissões (e.g. colhe em vez de colher); adições (e.g. 
canivente em vez de canivete).   

3.1.2. Leitura de frases
Foi mostrada uma tabela com as 4 frases. O aluno lia separadamente cada uma delas e era feito, de 

imediato, o registo da leitura. Como se pode observar no quadro 2, nas quatro frases lidas a percentagem 
de acertos foi elevada (média superior a 80%). 
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QUADRO 2 – FRASES LIDAS E NÚMERO DE ACERTOS

Frases ACERTOS 
(N=108)

Total de 
acertos %

1. A Paula viu a Diana na festa do João. 89 82,4%

2. Que bonitos cromos. 88 81,4%

3. O Carlos toca viola na banda. 90 83,3%

4. A sobremesa que eu mais gosto é o pudim da minha tia. 85 78,7%

Os erros de leitura nestas quatro frases foram de natureza semelhante, havendo trocas, omissões, 
substituições e adições de vogais e consoantes. Alguns erros revelaram distração ou excesso de confiança, 
provocando, quase de imediato, uma autocorreção por parte do aluno, que ao ouvir o que estava a ler re-
cuava e corrigia. Os erros mais frequentes (com oito ocorrências) aconteciam nas sílabas CCV (e.g. cormos; 
crumos, queromos, cosmos, creomos, em vez de cromos). Na palavra sobremesa pela sua extensão e 
complexidade, os erros de leitura passaram pela acentuação (sóbremesa), troca (sóbermesa,), substituição 
(sabremesa/sobrimesa), omissão (sobresa). 

3.1.3. Leitura de texto
Foi selecionado um texto desconhecido do aluno, com 76 palavras, de nível de complexidade aceitável 

e retirado de um manual escolar do 2.º ano. Foi solicitado ao aluno que lesse em voz alta de maneira inte-
ligível e com entoação. A leitura foi feita individualmente e o investigador ia tomando nota dos erros, das 
palavras não lidas, e do tempo total de leitura. Depois, e segundo ME (2012), foram feitos os descontos 
do número de erros e omissões, do número total de palavras do texto e calculou-se o “ptcpm” (número 
de palavras lidas corretamente por minuto). Dos 108 alunos, 60 leram mais de 55 palavras por minuto 
(65%). Sendo que o ME (2012, p. 25) preconiza como objetivo a atingir pelos alunos no final do 1.º ano/
início do 2.º ano, “Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de 
leitura de, no mínimo, 55 palavras por minuto.” Consideramos muito positivo o desempenho dos alunos 
da amostra, comparativamente com outros avaliados pela ACLLE (Valido, et. al., 2011). 
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3.2 Erros de escrita
3.2.1. Ditado de palavras

A lista das treze palavras foi ditada de forma clara na articulação e entoação e era pedido aos alunos 
que as escrevessem de forma legível. Assim, das treze palavras ditadas, aquelas que obtiveram uma maior 
percentagem de acertos foram vela (98,1%) e faca (97,2%). Pelo contrário, as palavras nas quais as crian-
ças deram mais erros na escrita foram isqueiro (20,3%), pinça e cigarro (21,2%). (Quadro 3)

QUADRO 3 – PALAVRAS DITADAS E NÚMERO DE ACERTOS

Palavras ACERTOS 
(N=108) Total de acerto %

VELA 106 98,1%

FIO 80 74%

FACA 105 97,2%

CHAVE 77 71,2%

SABONETE 69 63,8%

CIGARRO 23 21,2%

PINÇA 23 21,2%

ISQUEIRO 22 20,3%

ESCOVA 76 70,3%

GIRAFA 83 76,8%

CAVIDAPO 83 76,8%

DOJACA 62 57,4%

DOMIFO 82 75,9%

3.2.2. Análise dos erros 
Para melhor compreensão e análise dos erros dados nas treze palavras ditadas, observe-se o quadro 4 

onde estão registos os respetivos erros e o número de ocorrência, em percentagem, de cada erro.
As palavras com maior percentagem de erro são cigarro e pinça (75,9%), entre outras formas de 

erro, regista-se com maior número de ocorrência (27), a grafia “sigarro”, e “pinsa” em vez de pinça com 
37 ocorrências; a palavra isqueiro tem 27 ocorrências sob a forma de “isceiro”; a palavra sabonete e a 
palavra chave têm, respetivamente, 40 e 30 ocorrências erradas tendo a forma “xave” 13 ocorrências e a 
forma “sabunete” 15 ocorrências. A pseudo-palavra mais errada pelos alunos da amostra foi dojaca,  cuja 
forma “dogaca” aparece com 19 ocorrências.
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QUADRO 4 – NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E PERCENTAGENS DAS PALAVRAS ERRADAS

Palavra Erros observados
Ocorrência 

do erro 
por aluno

Errros Erro 
%

VELA
véla 2

4 3,7%
fela, vera  2

FIO
fiu 22

25 23,1%
viu, fia, vio  3

FACA fáca, faqua 2 2 1,8%

CHAVE

xave 13

30 27,7%

save  6

cave  4

cháve  2

ssave, have, xafe, chava, chafe   5

SABONETE

sabunete 15

40 37%
sabonente, cabonete        10(5x2) 

çabuneta, chabonete,  çabonete          6(2x3) 

ssabonete, saboneto saponete, sabonte fabonete, çadonete 
cebonete, samunete, xabonete 9

CIGARRO

sigarro 27

82 75,9%

sigaro 21

cigaro 14

sicaro   3

sicarro,çigaro,siguarro 6(2x3) 

sigárro, çigarro, xigarro, cicaro, sigaros, segaro, segarro, chi-
garo, chicarbo, fígaro, silhro  11

PINÇA

pinsa  37

82 75,9%

pinca  12

pinssa  10

pisa   9

pissa   4

binsa   3

piça, pince, pensa, finca, pincha, pinfa, pnisa 7

ISQUEIRO

isceiro 27

80 74%

iscairo 14

esqueiro, esceiro       12 (6x2) 

escairo  iscaro    6 (3x2) 

iscero,   2

isquaero, esqeiro, isqeiro, isquero,  iscaeiro, icheiro, isçero, 
isecairo, isqoaro, escaro, ixgeiro, ixcoiro, cicaro, siqueiro,  
sicairo, sicoeiro, setairo, iscaei, lhcairo, 

19
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ESCOVA

escouva 11

31 28,7%
esconva, esquova,      6 (3x2) 

secova, escofa   4 (2x2) 

ascova, iscova, escuva, iscouva, sequouva, secouva, sicova, 
chova, lhcova, escva 10

GIRAFA

jirafa 21

31 28,7%gerafa, girava, sirafa  6 (3x2) 

gilafa, giráfa, guirafa, jerafa 4

CAVIDAPO

cavidabo   3

25 23,1%
cadivaco, cavidado, cafidapo, cavitapo    8 (4x2) 

cavidaco, cafidabo, cavicapo, cavidápo, cavibato, cavidaço, 
cavilhapo, cavidape, convidato, quavivapo, carvidapo, cavi-
daplot, cavidalpo, cavdvao

14

DOJACA

dogaca 19

42 38,8%

dujaca  4

dojca  3

dosaca, dojaqua, tojaca     6 (3x2) 

dojaqa, dojáca, do jarra, dugaca, dogacan, bogaca, dógaça,  
doxaca, dochaca, tochaca 10

DOMIFO

dumifo   6

24 22,2%

donifo   5

domifro   3

tomifo   2

tomivo, domifi, dónifo, dovico, dunifo, domivo, dofifo, do-
mifu 

  8

Uma leitura cuidada do quadro anterior permite-nos uma análise curiosa sobre os erros dados. 
Encontram-se semelhanças na tipologia do erro. Num total de 498 erros, e considerando os 108 

alunos, pode afirmar-se que, em média, cada aluno deu 21,7% de erros, ou seja, em dez palavras deu, 
aproximadamente três erros. Este é um resultado satisfatório se for avaliado o grau de dificuldade das 
palavras e pseudo-palavras ditadas.  



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 41                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

3.3 Ditado de frases
Para o ditado de frases, foi facultado ao aluno uma folha A4, 

branca e sem linhas. Foram ditadas, uma a uma cada frase, de for-
ma clara na dicção e entoação. Foi pedido que escrevessem com 
uma caligrafia legível.

As frases ditadas foram as seguintes:
FRASE 1 – Amanhã vamos à feira comprar um chapéu-de-chuva.
FRASE 2 – O Vasco toca viola na banda da Violeta.
FRASE 3 – A jaula da girafa está fechada.  
Na escrita destas três frases, os erros foram de natureza seme-

lhante. Houve trocas, omissões, substituições e adições de vogais 
ou consoantes. Alguns erros revelaram distração ou excesso de 
confiança, provocando, quase de imediato, uma autocorreção 
por parte do aluno, que ao ouvir ler o que escrevia, recuava e 
autocorrigia-se. 

3.3.1. Análise de erros
Estão registados, no quadro 5, a quantidade de erros dados 

na Frase 1 e a quantidade de alunos que deram esse mesmo erro.

FRASE 1 – AMANHÃ VAMOS À FEIRA COMPRAR UM CHAPÉU-DE-CHUVA (9 PALAVRAS)

QUADRO 5 – ERROS DADOS POR CADA ALUNO NA FRASE 1

Quantidade de alunos Quantidade  
de erros dados

4 0

6 1 falta 

30 1

20 2

10 3

13 4

14 5

5 6

5 7

1 9

= 108 alunos = 37 erros /1 falta

Observando os erros, podemos verificar que:
– as faltas de acentuação se registaram nas palavras “chapéu”, “à”, “amanhã” 
– as palavras mais erradas foram “chapéu-de-chuva”, “comprar”; “amanhã”; “à” 
– a palavra “feira” foi registada como “faira” ou “fara” ou “fera”
– as duas palavras que não registaram nenhuma forma incorreta foram “um” e “de”.
Um aluno teve todas as palavras erradas (nove erros) e foi o único que não tinha noção de frase porque 

pegou e/ou separou todas as palavras, aparentemente, de forma arbitrária. 
Nesta primeira frase, observa-se que sessenta alunos (64,8%) tiveram entre zero e dois erros, e vinte e 

três alunos (24,8%) tiveram entre três e quatro erros. 
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No quadro 6 regista-se a quantidade de erros dados e a quantidade de alunos que deram esses mes-
mos erros, referente à segunda frase ditada: 

FRASE 2: O VASCO TOCA VIOLA NA BANDA DA VIOLETA (8 PALAVRAS)

QUADRO 6 – ERROS DE CADA ALUNO NA FRASE 2

Quantidade de alunos Quantidade  
de erros dados

68 0

20 1

13 2

3 3

3 4

1 8

= 108 alunos 18 erros

A segunda frase obteve uma percentagem grande de correção ortográfica. Oitenta e oito alunos tive-
ram entre zero e um erro, ou seja, 73% de acertos.

A palavra mais errada foi Violeta que aparece registada como “Viuleta” ou “Violenta”, registando-se 
a troca do /o/ pelo /u/ e a adição da consoante /n/ à sílaba tónica. Este erro pode ser produto da má dicção 
das crianças.

A palavra banda aparece erradamente escrita como “benda”, “panta” e “bada”. 
A palavra Vasco apresenta as seguintes grafias: “Vásco”, “Vasgo”, “Vaco” e “fasco”. 
Um aluno não fez a separação correta das palavras, tendo por isso oito erros. Esta frase apresenta 

uma média de 90% de acertos. No quadro 7 regista-se a quantidade de erros dados por cada aluno e a 
quantidade de alunos que deram esses mesmos erros, referente à terceira frase ditada: 

FRASE 3: A JAULA DA GIRAFA ESTÁ FECHADA (6 PALAVRAS)

QUADRO 7 – ERROS DE CADA ALUNO NA FRASE 3

Quantidade  
de alunos

Quantidade de erros 
dados

26 0

33 1

30 2

14 3

4 4

1 6

=108 alunos 16 erros

Os erros mais frequentes foram encontrados nas palavras: fechada, jaula e girafa que apresentavam 
respetivamente as grafias “fexada”, “jaola”, “jala”, “gaula” e “jirafa”. 

Um aluno errou todas as palavras da frase, seis erros, porquanto não separou nenhuma das palavras 
da frase. Oitenta e nove alunos tiveram entre zero e dois erros o que representa uma percentagem de 
82% de acertos.



3.4. Soletração
Foi pedido ao aluno que soletrasse as palavras que lhe eram pronunciadas individualmente e de forma 

clara e correta na dicção e entoação. O primeiro desafio foi o de soletrar as letras do seu próprio nome.
No quadro 8 encontra-se o registo das dez palavras soletradas, incluindo o nome do próprio aluno.

QUADRO 8 – REGISTO DOS ACERTOS DAS PALAVRAS SOLETRADAS

Palavras ACERTOS 
(N=108) Total de acertos %

NOME PRÓPRIO 106 98,1%

SAPATO 92 85,1%

CATOPE 98 90,7%

CHAPÉU 30 27,7%

ZEBRA 97 89,8%

PRACETA 64 59,2%

FRIGORÍFICO 41 37,9%

DATOMOCA 79 73,1%

ILHOQUE 46 42,5%

CAVIDAPO 91 84,2%

3.4.1. Análise do erro
O quadro 8 apresenta as palavras soletradas (seis palavras e quatro pseudo-palavras). As palavras cha-

péu, frigorífico e a pseudo-palavra ilhoque foram as mais erradas. A palavra chapéu era soletrada com 
/x/ e sem acento, a palavra frigorífico com muitas trocas, omissões e adições e a pseudo-palavra ilhoque 
era soletrada com /nh/ e /c/ em vez que /q/.

Das 108 crianças apenas duas apresentaram ao longo de todo o teste muitas dificuldades tanto na 
leitura como na escrita. Uma delas foi incapaz de se concentrar nas tarefas e quando parecia querer co-
laborar e fazia um esforço para isso, demorava muito tempo e a resposta, ainda assim, era errada. Outra 
apresentou as dificuldades de quem está a ouvir tudo pela primeira vez e com desconhecimento total das 
regras de leitura, consciência fonológica, silábica, relação grafema/fonema, etc (esta criança não tinha 
frequentado a escola João de Deus na Pré-Escolar).

4 Conclusão 
Os resultados obtidos neste estudo pelos alunos das escolas João de Deus, comparativamente com os 

resultados obtidos por Valido et al. (2011), revelaram um desempenho acima da média e um grande do-
mínio no que diz respeito às regras de ortografia ao nível dos fonemas, da acentuação e da noção de frase 
destes alunos em relação aos alunos de escolas públicas aos quais foi aplicada a mesma Bateria de Testes. A 
reflexão que é feita pelo aluno sobre a forma como as palavras se escrevem antes de as escrever, é um fator 
na aprendizagem e no domínio das habilidades da leitura e escrita. Os autores Baptista, Viana, & Barbeiro 
(2009, p. 10) referem, exatamente, que os alunos em fase de aprendizagem passam por três níveis: “Num 
primeiro nível, a criança pode não fazer ideia de que uma palavra se pode escrever de outro modo. (…) Num 
segundo nível, a criança é capaz de se dar conta que escreveu de forma incorreta, e, num terceiro nível, à 
antecipação. A dúvida surge antes de escrever a palavra.” Os resultados mostram que estes alunos, na sua 
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maioria, estão no terceiro nível referido pelos autores supracitados, ou seja, são capazes de se autocorrigir 
ou de antecipar o erro fazendo a análise prévia da palavra antes de escrever, recorrendo às regras ortográ-
ficas aprendidas durante a fase de aprendizagem da leitura e da escrita que ocorreu aos 5 anos, de forma 
consistente e sistemática. Porém, sentimos que, apesar de tudo, estes alunos ainda precisam de consolidar 
melhor certas regras ortográficas na escrita de palavras, nomeadamente, naquelas que ocorrem com os 
casos especiais de leitura e com as sibilantes [s], [ʃ] e [Ʒ]. 

Por outro lado, também nos é dado observar, o recurso a estratégias de leitura global deve ser incentiva-
do para que os alunos sejam capazes de aplicar, simultaneamente, estratégias que desenvolvam o processo 
cognitivo do tipo ascendente, mas também o descendente, privilegiando a memória visual. Crê-se que em 
palavras como “chapéu-de-chuva”, “jaula”, “girafa” e “feira”, em que os sons da forma fonológica nem 
sempre encontram correspondência exata na forma ortográfica, as estratégias de memorização global, fa-
cilitam a correção ortográfica. Concluímos também que as palavras mais frequentes são escritas pela via 
lexical, ou seja, a via que é ativada em relação às palavras com que já contactámos e cuja ortografia fixamos 
(Baptista, Viana, & Barbeiro, 2009). Desta forma, pensamos que as atividades propostas pelos professores 
devem valorizar o recurso a gravuras/imagens, a jogos e a atividades lúdicas, como lotos e dominós, para 
consolidar as aprendizagens que os alunos vão construindo a partir de estratégias do tipo Botton up. 
Sim-Sim (2009, p.12) refere que “no processo de identificação da palavra, o leitor parece utilizar estratégias 
diferentes, consoante o respetivo conhecimento da palavra. Assim, quando a palavra lhe é familiar, usa es-
tratégias de acesso direto e automático ao léxico (estratégias lexicais), sendo o reconhecimento da palavra 
rápido e global. No caso de palavras desconhecidas ou menos frequentes, o leitor serve-se de estratégias 
sublexicais, que privilegiam uma via indireta, percetiva e ortográfica, baseada na correspondência grafema/
fonema.” Fica provado que os alunos beneficiam do facto dos professores usarem em simultâneo, estraté-
gias que desenvolvam processos cognitivos opostos, ficando aptos a recorrer a um ou a outro consoante a 
dificuldade que se lhe apresenta. 

A soletração é também muito importante. Os nomes próprios também devem ser treinados fazendo, 
por exemplo, um caderno de nomes organizados por ordem alfabética. Os conectores de valor temporal e 
locativo (amanhã, hoje, ontem, depois, agora, já, antes, aqui, ali, etc.) devem ser treinados na oralidade e de 
imediato inseridos em frases que devem escrever para melhor memorizar.

Comparando a quantidade de erros apresentados pelos alunos neste estudo, é visível o seu bom desem-
penho, comparativamente a outros estudos (Valido et al., 2011), revelando conhecimentos e domínio da 
língua escrita muito acima da média. 

Silveira (2013, p. 55) refere que “a competência de ler é o resultado de um processo de aprendizagem, 
de ativações e repetições contínuas de ligações neuronais, hemisféricas e inter-hemisféricas. O leitor (com-
petente) é aquele que vai adquirindo progressivamente, por via da repetição, a capacidade de descodificar 
a mensagem, de a compreender e interpretar.” Neste sentido, os resultados deste estudo encontram eco nas 
palavras da autora. Os 108 alunos, à exceção de dois, apresentam uma literacia acima da média para a sua 
idade, sabendo ler, escrever, interpretar as perguntas que lhe foram lidas, assim como uma boa capacidade 
de concentração e atenção, revelando uma grande motivação em aceitar os desafios que lhe apresentáva-
mos sempre com um sorriso e uma satisfação enorme quando acertavam. O prazer pelo desafio mental, pelo 
raciocínio lógico, pela descoberta, pela leitura e escrita, demonstradas em todas as atividades propostas pela 
ACLLE, tornaram-se também para a equipa de investigadores fator de satisfação porquanto percebemos o 
quanto é importante não só ensinar, mas ensinar com conhecimento de causa, levando os alunos a pen-
sar, a raciocinar, a associar, a memorizar, a repetir e a se concentrar no que escreve ou lê. Estes fatores são 
uma mais-valia para o sucesso escolar.

Ao analisar os diferentes quadros e tabelas deste estudo, é visível o bom desempenho da amostra e fa-
cilmente se valoriza o seu background linguístico que terá sido, em grande parte, transmitido nas escolas 
João de Deus. Alunos do 1.º ano de escolaridade atingem, em tempo-recorde o domínio das regras ortográ-
ficas quer de base fonológica quer morfológica. Os erros mais registados estão essencialmente relacionados 
com a falta de acentuação gráfica, outros têm a ver com a dificuldade na transcrição entre o sistema fono-
lógico e o ortográfico, alguns transcrevem segundo a oralidade corrente e uma minoria apresenta efetiva-
mente uma dificuldade na forma ortográfica específica das palavras.
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De uma forma geral os resultados obtidos foram positivos tendo os alunos da amostra alcançado um 
maior e melhor desempenho a todos os níveis manifestados no número de acertos na leitura de palavras, 
de frases e de texto. 

Como se pode concluir na análise feita ao quadro 4, em média, cada aluno deu 21,7% de erros, ou seja, 
em dez palavras, errou três. Este é um resultado satisfatório se for avaliado também o grau de dificuldade 
das palavras e pseudo-palavras ditadas. Consideramos que é de extrema importância associar à descoberta 
do princípio alfabético e fonológico, estratégias que contemplem a leitura global, a memorização de pala-
vras-chave do discurso da criança e exercícios lúdicos que apelem à etimologia da palavra e à sua família (e.g. 
casa, casamento, casarão, casota…). 

Ao longo da vida, o ser humano experiencia dois “períodos sensíveis”. Com refere Silveira (2013, p. 63), “o 
primeiro acontece desde o dia em que nasce até aos 3 anos, e o segundo começa aos 6 e acaba aos 12 anos 
de idade. Nestes dois tempos, imagine que o cérebro é constituído por milhares de “janelas abertas” que se 
encontram todas abertas e recetivas à novidade e a todo o tipo de estímulos. Assim, as crianças e os pré-a-
dolescentes surgem como o melhor público para ser ensinado e mais permeável às atividades de promoção 
da leitura porque o seu cérebro está predisposto a essa aprendizagem. Em termos práticos, isto significa que 
nestes períodos a capacidade do cérebro para estabelecer novas ligações neuronais é quase infinita.” 

Concluímos assim que, se iniciados aos 5 anos na leitura e escrita através do princípio alfabético e do-
minando regras ortográficas e fonológicas básicas, as crianças reúnem geralmente um conjunto de capaci-
dades e destrezas que lhes permite combater com mais facilidade a iliteracia e o insucesso escolar. Os resul-
tados deste estudo permitem concluir da importância da estimulação atempada ao nível das competências 
da leitura e da escrita, significando isso mais sucesso escolar e mais bem-estar para todas as crianças que 
serão poupadas a alguns estigmas, nomeadamente o da terapia, o da retirada da sala de aula, o de terem 
um programa especial e, em consequência, serem olhadas como “diferentes”.

Propostas para futuros estudos
Pretendemos: i) organizar uma série de materiais e ferramentas de trabalho que ajudem a superar os 

erros dados e que são frequentes na língua portuguesa. ii) fazer Workshops para apresentação e divulga-
ção do material no sentido de poder  sensibilizar todos os professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico para 
esta questão,  apresentar soluções e ideia exequíveis em sala de aula e divulgar material adequado para 
estimulação à leitura e escrita.
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Resumo: O enfoque deste estudo incide no papel da supervisão e na avaliação 
da Iniciação à Prática Profissional no ensino superior com o objetivo de introduzir 
transformações e mudanças nas práticas pedagógicas. A partir das perceções dos 
formandos que integram a licenciatura em Educação Básica na Escola Superior 
de Educação João de Deus e a promoção do trabalho colaborativo entre alunos, 
orientadores cooperantes, supervisores e outros docentes da escola, pretende-se uma 
mudança e uma construção conjunta de partilhas e conhecimento.
Palavras-Chave: Supervisão; Processos de ensino; Avaliação; Prática Pedagógica; 
Trabalho colaborativo.

Abstract: This study focuses on the role of supervision and evaluation in the Initiation to 
Professional Practice in education with the aim of introducing transformations and changes in 
pedagogical practices. From the perceptions of the students that integrate the degree in Basic 
Education at Escola Superior de Educação João de Deus and the promotion of collaborative 
work among students, cooperating supervisors, supervisors and other teachers of the school, 
it is intended to operate a change and a shared construction of knowledge.
Keywords: Supervision; Educational processes; Evaluation; Pedagogical Practice; 
Collaborative work.
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1 Introdução 
Este estudo surgiu a partir do modelo de formação adotado e do trabalho efetuado ao longo dos 

vários anos, pelos professores pertencentes à equipa de supervisão, e também da necessidade de refletir 
sobre a supervisão e a formação inicial de educadores e professores.

Tem como finalidade perceber (através das avaliações efetuadas pelos alunos das unidades curriculares 
de Iniciação à Prática Profissional) como é que eles se apropriam dos conhecimentos e como se percecio-
nam face à supervisão e ao papel do supervisor.

Neste modelo de Iniciação à Prática Profissional introduzimos várias alterações através de sessões 
temáticas e tutoriais com planificação de diferentes conteúdos e reflexão da prática de ensino supervi-
sionada. Criámos uma grelha de avaliação que nos permitiu a mobilização de processos metacognitivos, 
fazendo a interligação de contextos formais e informais, com a finalidade de uma melhor formação e 
preparação dos futuros profissionais.

Pretendemos melhorar a qualidade das práticas educativas no 2.º Ciclo de estudos através de um 
trabalho cooperativo entre alunos, orientadores cooperantes e supervisores, salientando-se o trabalho 
cooperativo.

À luz do processo de Bolonha e da legislação em vigor sabemos que os cursos de formação inicial em 
educação devem assentar em princípios bem definidos, que contemplem uma forte relação entre a teoria 
e a prática. Cada vez mais, os professores têm que repensar as suas práticas, e face às aprendizagens uti-
lizarem estratégias diferenciadas, motivadoras, estimulantes e inovadoras.

É fundamental que as instituições de ensino superior, os governos, os investigadores, e a comunidade 
encontrem de forma colaborativa, caminhos formativos que ajudem a ultrapassar as dificuldades com que 
os professores e as escolas se debatem no dia a dia.

A formação inicial de educadores e professores na ESE João de Deus, com a unidade curricular de Ini-
ciação à Prática Profissional, tem como objetivo principal o desenvolvimento pessoal e profissional de cada 
estudante, contemplando uma avaliação predominantemente formativa. Aprender é um processo gradual 
e o aluno vai reestruturando o seu conhecimento através das atividades que observa, analisa, prepara, 
vivencia e reflete entre pares, com os orientadores e supervisores. 

Partindo da valorização das produções dos alunos, de diversas ferramentas como portefólios, refle-
xões críticas, recensões, observação de contextos formais e informais, pretende-se que estejam motivados 
para a construção de diferentes saberes. As atividades desenvolvidas e a desenvolver em vários contextos 
mobilizam aspetos académicos, em que a estabilidade e a autoconfiança, com a finalidade de crescerem 
próximo de contextos reais permitem um maior trabalho colaborativo. 

Para melhor adequarmos a nossa intervenção, colaboração e a preparação de futuros profissionais 
criámos uma grelha de avaliação das unidades curriculares de Iniciação Prática Profissional (IPP), cujos 
dados estruturantes da análise incidiram sobre os alunos dos três anos da licenciatura em Educação Básica, 
no período de avaliação correspondente ao primeiro semestre de 2015/16 com um total de inquéritos 
respondidos de 69, num universo de 78.

A relação entre o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento curricular e o desenvolvimento 
organizacional é perspetivada por Alonso, Alaíz e Peralta (2005, citados por Leal et al., 2010) como condição 
fundamental para a ocorrência de mudanças centradas na qualidade das aprendizagens dos alunos, cons-
truídas de forma intencional, participada e partilhada.  

Urge refletirmos e investigarmos, associando as práticas pedagógicas dos futuros educadores e pro-
fessores e a ação que decorre delas, numa reflexão crítica, sistematizada e supervisionada. Entendemos 
que esta prática formativa poderá ser uma estratégia que permite partir das conceções, das experiências e 
competências que já detêm, dos contextos onde atuam, tendo como finalidade, o futuro sucesso escolar 
dos alunos e a qualidade das escolas onde irão trabalhar. 

Contudo, a experiência que temos nesta área demonstra-nos que para haver mudanças educativas é neces-
sário envolver os professores e implicá-los nessa mesma mudança. O facto de ser um orientador cooperante 
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e de ter na sala um aluno estagiário vai permitir diferentes aborda-
gens e olhares às suas práticas educativas. O professor pode desen-
cadear um processo motivador e dinâmico, que também permitirá 
contribuir para um melhor ensino e aprendizagem das crianças.

Tal como é defendido por Alarcão & Tavares (2003, p.59), o 
futuro profissional deve possuir “uma boa cultura geral e uma 
formação efetiva nos domínios das ciências fundamentais da 
educação, da formação de adultos e da formação de professores, 
do desenvolvimento curricular, das didáticas ou metodologias de 
ensino e das respetivas tecnologias”. 

Alarcão & Tavares (2003) entendem que a Prática Pedagógi-
ca vai influenciar o processo de ensino-aprendizagem não só na 
perspetiva do aluno, do futuro professor e do próprio supervisor. 
Afirmam ainda que a interação destes três intervenientes vai ser 
determinada por uma “dinâmica recíproca, assimétrica e helicoi-
dal, espiralada” (p.45), tendo em vista a relação entre Supervisão, 
Desenvolvimento e Aprendizagem. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a supervisão tem 
um papel transversal na forma como se ensina e aprende e pode 
ser considerada como uma visão (de qualidade, inteligente, responsável, livre, experiencial, acolhedora, 
empática, serena e envolvente (p.45) do que acontece antes, durante e após esse mesmo processo. Ou 
seja, uma visão de quem tem que compreender esse processo como um todo. 

Uma das nossas fragilidades enquanto investigadores ao longo destes anos tem sido a pouca divulga-
ção das práticas pedagógicas e supervisivas que temos desenvolvido, quer para a comunidade educativa 
em geral, quer para os alunos internamente. Queremos colmatar essa falha alterando essa postura, fo-
mentando nos nossos alunos, futuros profissionais, o gosto e a necessidade de realizarem trabalhos de 
investigação, para posterior apresentação e divulgação.

O conceito de supervisão insere-se num novo modelo de intervenção e ação docente, remetendo para 
conceitos como finalidades, competências, estratégias, responsabilidades e (co)responsabilidade, monito-
rização, avaliação, gestão do currículo e da qualidade (Caseiro, 2007). No sistema português a supervisão 
integra-se na componente curricular da formação inicial, nos cursos de pós-graduação, mestrados ou 
doutoramentos, mas poderia estar instituída, como defendem Alarcão e Roldão (2008) como um disposi-
tivo de trabalho regular nas escolas.

Para aquelas autoras o supervisor tem reunidas condições para “orientar o processo de ensino/apren-
dizagem e o próprio desenvolvimento do formando para que este se desenvolva nas melhores condições 
e a sua intervenção se verifique de um modo adequado e eficaz na aprendizagem e no desenvolvimento 
dos alunos (p.46).

Há inúmeras definições de supervisão. Numa perspetiva generalizada, recorremos ao dicionário e à ci-
tação de Sá-Chaves (1999) que nos remete para “o ato ou efeito de dirigir, de orientar ou inspecionar”(p.12), 
“realizadas a partir de uma posição superior” (p.13).

Alarcão & Tavares (2003) definem supervisão como “o processo em que um professor, em princípio 
mais experiente e informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvi-
mento humano e profissional” e ainda consideram que no desenvolvimento profissional dos professores 
a supervisão é um processo que “tem lugar num tempo continuado” e, num contexto educativo, situan-
do-se no “âmbito da orientação da ação profissional”, podendo ser denominada “orientação da prática 
pedagógica” (p.16).

Oliveira-Formosinho (2002) destacam a importância da constante atualização do conceito e funciona-
lidade da supervisão, na medida em que esta desenvolve e reconstrói, colocando-se num papel de apoio e 
não de inspeção, de colaboração ativa em metas acordadas através de contratualização, de envolvimento 
na ação educativa quotidiana (…) de experimentação refletida através da ação que procura responder ao 
problema identificado (p.12).
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A supervisão tem uma dimensão reflexiva em interação sabendo que “ninguém poderá fazer na vez de 
ninguém” (Alarcão, 1991) mas também “ dificilmente alguém poderá fazer sozinho” (Sá-Chaves, 1997, in 
Sá-Chaves 2000, p.130), sendo um processo que está ligado ao desenvolvimento e à aprendizagem dos 
seus intervenientes: supervisor, professor (ou formando), e aluno, ainda que com uma abordagem distinta 
para cada um dos casos. 

Alarcão & Tavares (2003, p.47) defendem que a atividade do supervisor deverá ter a sua base na “do-
cência, no ensino, na capacidade de ajudar a aprender”: Destacam que a atividade do professor (ou for-
mando) incide no seu “desenvolvimento e a sua aprendizagem através do seu envolvimento na docência” 
e que a atividade dos alunos, deverá ser posta na tónica da sua “capacidade de aprender ou de aprender 
a aprender. Sá-Chaves (1999, p.17), para além da “relação didáctica e dual supervisor-supervisionado”, 
ressalva a “importância de outros contributos, de outras fontes de informação, de outras formas de co-
nhecer que não se reduzem simplisticamente à ideia de alguém, que supostamente sabe, poder transmitir 
o seu saber a alguém que, também supostamente, não sabe”.

Todos estes elementos evidenciados têm como principal objetivo tornar o processo de Supervisão e, 
consequentemente de desenvolvimento e de ensino/aprendizagem, mais eficaz.

Alarcão & Tavares (2003) referem-se a estes dois grandes processos, de ensino/aprendizagem e de su-
pervisão ou orientação da prática pedagógica, como semelhantes, partilhando vários aspetos quer na sua 
conceção, quer na sua operacionalização. No sentido de possibilitar uma melhor compreensão entre eles, 
os dois autores definem quatro elementos para o efeito: os sujeitos e o seu estádio de desenvolvimento; 
as tarefas a realizar; a atmosfera afetivo-relacional envolvente e os conhecimentos a adquirir. (p.48)  

Os mesmos autores consideram que os sujeitos e o seu estádio de desenvolvimento intervêm direta-
mente no processo de supervisão;  o Supervisor , o professor (ou formando) representam dois grandes 
grupos: os “adolescentes” – aqueles que estão a “crescer”, a “amadurecer” – e os “adultos” – os “amadu-
recidos”, os ”crescidos”, considerando que “o ser humano está a construir as suas estruturas de adulto, é 
um adolescente e que essa construção, a adultez, se prolongará até ao fim da vida “ (p. 49).

Para eles, esta “dupla vertente” do desenvolvimento humano será fulcral para uma melhor compreen-
são não só dos conceitos de “crescimento” e “desenvolvimento”, mas também do próprio processo de 
Supervisão da Prática Pedagógica “ (p.50), no sentido de ajudar o formando a desenvolver-se e a ensinar, 
ou a ajudar a aprender, para melhor intervir no desenvolvimento dos alunos. Numa primeira vertente, o 
desenvolvimento humano traduz-se na construção e consequente desenvolvimento de estruturas que pro-
porcionam uma adaptação eficaz à realidade e respostas na resolução de problemas que poderão surgir 
em “diversas situações de vida pessoal ou profissional” ; numa segunda vertente, há maturação dessas 
mesmas estruturas. 

A Prática de Ensino Supervisionada, encarando o Supervisor e o formando como adultos “normal-
mente desenvolvidos física, biológica, psíquica e socialmente” com conhecimentos nas respetivas áreas 
e nos “domínios psicopedagógicos e técnico-didáticos” (Alarcão & Tavares, 2003, p.56), pretende atingir 
os objetivos referidos realizando determinadas tarefas no decorrer do processo de supervisão. Nesta pers-
petiva a ação é caracterizada tendo como base o verbo “ajudar” e, após a identificação de tarefas gerais 
e consequente reflexão, constroem-se fundamentos e estratégias para a descodificação de tarefas mais 
específicas para cada uma das situações, em que os intervenientes vão desenvolver competências de in-
formação-reflexão-ação e reflexão de modo a resolver determinado problema. 

Os autores já referidos concluem que os intervenientes nos processos de supervisão estão em cons-
tante desenvolvimento, considerando como principal objetivo, ou principal “tarefa”, deste processo o de 
“ensinar a aprender e ajudar a desenvolver os alunos” (p.53). 
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Na figura 1 mostraremos as tarefas do supervisor e Professor.

FIGURA 1 – TAREFAS DO SUPERVISOR E PROFESSOR 
(ADAPTADO DE ALARCÃO & TAVARES, 2003, P.57)

Assim, no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada, o Supervisor será alguém que domina os con-
teúdos programáticos das respetivas disciplinas; possua “uma boa cultura geral e uma formação efetiva 
nos domínios das ciências fundamentais da educação, da formação de adultos e da formação de profes-
sores, do desenvolvimento curricular, das didáticas ou metodológicas de ensino e das respectivas tecnolo-
gias” e tenha desenvolvido “um certo número de skills específicos, ter um bom conhecimento de si pró-
prio” e manifeste “uma atitude permanente de bom senso” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 59). Esta função, 
segundo os autores “consiste em ajudar o professor a ensinar e a tornar-se profissional para que os alunos 
aprendam melhor e se desenvolvam mais (p.59).A ação do Supervisor deve incidir no conceito de “ajuda” 
e a do formando na própria execução. O formando colaborará com o supervisor para que “este” processo 
se desenrole nas melhores condições e os objetivos definidos sejam atingidos (p.59). 

Segundo estes autores, no processo de Supervisão, o supervisor e o formando aprenderão, ensinarão, 
e desenvolverão no sentido de melhorarem as suas práticas. Este processo implicará “uma reflexão mútua 
e um trabalho persistente que permita ao formando desenvolver todo um conjunto de skills que o levem 
do saber ao saber-fazer para vir a ser um bom professor, um bom profissional” (p.59). Partindo destes 
pressupostos, “com a ajuda do supervisor e os dados colhidos através da observação e tornados significa-
tivos pela reflexão interpretativa”, o futuro professor será capaz de identificar os problemas decorrentes 
da sua prática, analisá-los e encontrar estratégias, cada vez mais eficazes, para os resolver.

Defendem ainda que a atmosfera afetivo-relacional envolvente vivida durante o processo de 
Supervisão é fundamental para o desenvolvimento do mesmo. Para resultados mais positivos será “ne-
cessário criar um clima favorável”, positivo, “de entre-ajuda” (p.61) entre supervisor e formando para 
gradualmente possibilitar a identificação, análise e resolução de problemas com maior eficácia, quer no 
processo de Supervisão quer futuramente no processo de ensino/aprendizagem por parte dos alunos.
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Os conhecimentos a adquirir pelo formando são essenciais para o aparecimento de novos modelos de 
ensino e aprendizagem, que segundo Alarcão & Tavares (2003, p.70) permitirão uma “nova visão cognitiva 
e metacognitiva das aprendizagens”.

Para Perrenoud (1999), importa que o futuro docente aprenda a ser reflexivo, investigativo, culto e 
inovador pois só assim saberá adequar as suas práticas educativas de forma eficaz. Deverá estar apto a: 
concretizar situações de ensino e de aprendizagem; ser responsável; articular a prática com a teoria; in-
tegrar os conhecimentos necessários para a prática docente; ter motivação e entusiasmo pela profissão, 
trabalhar em equipa e envolver-se em projetos dentro e fora da escola e autoavaliar-se.

Os professores do ensino superior devem realizar duas tarefas: uma, como docentes, e outra, como 
investigadores de forma a que possam articular planos de inovação educativa. Por conseguinte, o profes-
sor tem a obrigação de melhorar as suas práticas, utilizar outras ferramentas, métodos e conteúdos de 
avaliação, porque inovar é uma função que surge da relação entre a docência e a investigação.

2 Metodologia
Neste estudo, desenvolveremos processos de avaliação formativa, que façam referência às competên-

cias dentro das normas e critérios do que está em vigor na área da IPP, na licenciatura em Educação Básica, 
de forma a que o grupo da equipa de supervisão e os docentes dos Mestrados do Estágio Profissional pos-
sam apresentar a sua visão, decisões ou orientações para dar mais validade e fiabilidade à interpretação 
qualitativa das decisões/orientações  tomadas – privilegiando o estudante, de modo a que com as suas 
especificidades se envolva no contexto onde está inserido.

No final do semestre, aplicámos dois instrumentos de avaliação da IPP: a grelha de avaliação inter-
na (instrumento 1) aplicada a todos os alunos da Licenciatura em Educação Básica (LEB) e um questioná-
rio aberto (instrumento 2) a 14 alunos do 3º ano da LEB (Licenciatura em Educação Básica). 

No instrumento 1 considerámos 4 partes com os seguintes itens:
A – Avaliação da IPP – Escolha da ESE, grau de satisfação, trabalho a pares, possibilidade de escolher 

os contextos educativos, experiência em contextos não formais e número de horas.
B – Organização e estratégias de estágio – grau de satisfação, apoio da equipa de supervisão, adequa-

da organização, objetivos cumpridos, expetativas, número de reuniões teórico práticas, acolhimento nos 
centros educativos, temas e áreas que gostariam que fossem desenvolvidos nas reuniões de OT e TP pela 

equipa ou pelos colegas.
C – Fatores que contribuíram para o desenvolvimento da sua 

prática profissional – participação em atividades de cariz peda-
gógico/cultural; envolvimento na dinâmica dos centros educati-
vos; estabelecimento de uma boa relação com crianças e jovens, 
elaboração do portefólio/recensão; estabelecimento de uma boa 
relação com os orientadores cooperantes; reflexão sobre a IPP; 
importância do tema; 

D – Quem contribuiu mais para o seu desenvolvimento profis-
sional- colegas; orientadores cooperantes; equipa de supervisão; 
outros colegas; outros professores da ESEJD?

No instrumento 2 integrámos as seguintes categorias: avalia-
ção; orientação tutorial; articulação da teoria com a prática edu-
cativa; contributos; temas para estudo e investigação.
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3 Apresentação e análise dos resultados 

Instrumento 1 – Grelha de avaliação interna
 

PARTE A – Avaliação da IPP e escolha da Escola de Formação

1. A decisão de frequentar esta escola teve a ver com o facto de poder, desde o 1.º ano, ter contacto 
com a realidade educativa?

Distribuição dos resultados

Não Sim

11 58

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 3 2 6

Sim 15 24 19

Para uma maioria significativa dos alunos a decisão de frequentar a ESEJD está relacionada
com o facto de poderem ter contacto com a realidade educativa. 

2. Considera que a ESEJD lhe proporciona uma boa Iniciação à Prática Profissional?

Distribuição dos resultados

Não Sim

2 67

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 1 1 0

Sim 17 25 25

Pela análise das respostas podemos constatar que 67 alunos consideram que a escola lhes proporciona 
uma boa IPP, sendo que é no primeiro ano que se mostram menos satisfeitos.

84%

Não         Sim

16%

97%

Não         Sim

3%



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 54                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

3. Considera que é positivo realizar a IPP em grupo (a pares)?

Distribuição dos resultados

Não Sim

11 58

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 3 5 3

Sim 15 21 22

Também aqui percebemos que para a maioria significativa dos estudantes (84%), o facto de poder 
estagiar em grupo (2 elementos) é positivo, ou seja, é benéfico.

4. Foi importante ter tido a oportunidade de estagiar em contextos não formais?

Distribuição dos resultados

Não Sim

4 65

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 2 1 1

Sim 16 25 24

Para 94% dos inquiridos foi importante estagiar em contextos não formais. Para os restantes (6%) isso 
não foi relevante.

5.Realizou a IPP nos centros educativos da sua preferência (formais e não formais)?

Distribuição dos resultados

Não Sim

0 68

Respostas  por  ano

» 1.º 2.º 3.º

Não 0 0 0

Sim 17 26 25

94%

Não         Sim

6%

100%

Não         Sim

0%

84%

Não         Sim

16%
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QUADRO 2 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA ATIVIDADE SUPERVISIONADA

De seguida, apresentamos no quadro 3, a forma como se relaciona a supervisão com a colaboração e 
a relação entre Supervisão e a Colaboração e qual a sua intencionalidade em cada momento. 

QUADRO 3 – SUPERVISÃO E COLABORAÇÃO (ADAPTADA DE ALARCÃO & CANHA 2013, P. 82)

A supervisão assenta em vários processos (como a observação, o diálogo, a reflexão e a experimenta-
ção) com o objetivo de a mesma ser partilhada, para que dela resulte uma aprendizagem para cada um 
dos intervenientes na mesma.
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4 Estratégias de supervisão e de trabalho colaborativo 
A experiência na prática de ensino supervisionada remete-nos para a utilização de três estilos de super-

visão dependendo da fase de formação, sem esquecer que a nossa conduta se deve pautar por estar as-
sente numa boa relação que permita supervisionar com bom senso, adaptar as situações aos formandos, 
recorrer ao diálogo, à reflexão, à análise crítica, à partilha de opiniões, sugestões e ao uso das tecnologias.  

A componente teórica que praticamos na Iniciação à Prática Profissional e na Prática de Ensino Super-
visionada leva-nos a refletir sobre um outro aspeto que é o da avaliação. Defendemos que a qualidade da 
supervisão pode ser desenvolvida com melhores resultados, quando está associada à formação contínua 
de profissionais titulares de turma.

A avaliação, no seu sentido mais amplo, tem como finalidade determinar o grau de eficácia e efi-
ciência, em que os recursos utilizados estão destinados a alcançar os objetivos previstos, possibilitando 
medidas que garantam o cumprimento adequado das metas propostas. Neste sentido a avaliação permite 
adequar e alterar os meios utilizados para alcançar os resultados desejados, portanto é um processo de 
melhorias metodológicas constantes para que esses resultados possam ser alcançados. 

Nos cursos de formação inicial, para uma maior qualidade da educação ao nível do ensino superior, 
avaliar é um processo que serve para determinar o valor de algo e imitir um juízo ou diagnóstico, analisan-
do os seus componentes, funções, processos e resultados para possíveis mudanças de melhorias.

Para Ruíz (2012), a avaliação quando pensada em profundidade é um processo que põe em causa 
todas as nossas conceções sobre o ensino e a educação e que a avaliação dos alunos é um sistema de 
meta-avaliação da atividade do professor. 

Segundo aquela autora, a avaliação tem como função primordial a compreensão, a melhoria da ativi-
dade docente e tendo também outras funções relevantes:

a) A avaliação pode ser um processo ou um resultado;
b) A avaliação consiste, em princípio, numa recolha de informações sobre os alunos ou grupo de 
alunos;
c) A finalidade de avaliar é tomar decisões sobre processos de ensino.

A experiência no trabalho realizado remete para três fases distintas: a recolha de informações, o es-
tabelecimento de um juízo e a tomada de decisões. Existem diferentes eixos no processo de avaliação: a 
sumativa, a formativa e a classificação em forma numérica que se traduz de forma quantitativa.

Neste estudo, também nos interessa desenvolver processos de avaliação formativa, que façam refe-
rência às competências dentro das normas e critérios do grupo, e para expressar as suas decisões, através 
dos dados numéricos, interessa que o aluno, ainda estudante, aprenda com as suas especificidades, com 
o grupo e no contexto onde está inserido.

Percebemos que o objetivo principal desta mudança de paradigma não está no ensino e nos resulta-
dos, mas sim nas aprendizagens que o aluno faz em todo o processo educativo e avaliativo. 

Para conseguirmos a mudança na avaliação devemos realizar duas tarefas, uma como docentes e outra 
como investigadores de forma a que as duas possam conduzir à inovação educativa. Por conseguinte, o 
professor tem de melhorar as suas práticas, utilizar outras ferramentas, métodos e conteúdos de avalia-
ção, porque inovar é uma função que surge da relação entre a docência e a investigação.

A análise desta avaliação e de outras avaliações realizadas ao longo destes anos leva-nos a constatar 
que o desenvolvimento profissional dos alunos deve ser contínuo e implica competências de formação 
permanente quaisquer que sejam as estratégias utilizadas. A supervisão deve criar oportunidades para 
que o professor adquira competências e se torne reflexivo e crítico do seu próprio desenvolvimento pro-
fissional.

Cientes de que é necessário repensarmos o nosso papel enquanto docentes do ensino superior urge 
introduzirmos alterações que possam contribuir para uma educação com mais qualidade, pensando em 
estratégias supervisivas que possam ser operacionalizadas e que contribuam para a formação do futuro 
professor. 
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Na realidade, defendemos que o supervisor deve ser, antes de mais, um perito em relações humanas, 
gerando uma comunicação dialética, que passe pelo saber ouvir e pelo desejar compreender, com o intuito 
de promover o desenvolvimento dos formandos. Uma das estratégias é a observação e lecionação de 
aulas, pois a partir da realidade podemos refletir sobre o papel do orientador cooperante e a respetiva 
dimensão pedagógica; a elaboração de diários, narrativas, portefólios, recensões, estudos de caso permi-
tirão aos alunos uma avaliação mais integrada dos processos de ensino e de aprendizagem.

Na prática de ensino supervisionada na ESE João de Deus privilegiamos quer a dimensão concetual que 
engloba o referencial teórico da prática profissional (conhecimento, unidades curriculares, didático, edu-
cacional, geral, investigativo e contextual) quer a dimensão estratégica que visa o referencial metodoló-
gico da prática profissional (processos e instrumentos de análise e exploração didática do conhecimento, 
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, regulação e investigação da ação educativa, compreensão 
e transformação dos contextos de intervenção).

Acreditamos também que a interdisciplinaridade permitirá estabelecer conexões e relações de modo a 
que o estudante que planifica, organiza e aplica o faça com mais sentido e articulando com o seu percurso 
pessoal e profissional.

O acompanhamento dos estágios, as aulas supervisionadas e articuladas com as unidades curriculares, 
a orientação tutorial, as reflexões das e sobre as aulas, a videoformação e o estudo das narrativas das aulas 
bem como a avaliação que os alunos realizam com periodicidade levam-nos a inferir que este modelo 
contribui para o conhecimento e crescimento profissional do aluno estagiário.

A prática supervisionada reveste-se de muita importância se for adequada e coordenada, contribuindo 
para uma melhor e maior troca de opiniões, de partilha de informações e orientações comuns entre os 
diversos intervenientes. 
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Resumo: Este artigo pretende divulgar uma investigação realizada no âmbito do curso de 
Mestrado em Ciências de Educação, na especialidade de Supervisão Pedagógica, na Escola Superior de 
Educação João de Deus, com o objetivo de refletir sobre a prática pedagógica, de modo a compreender 
e desenvolver uma interação dialética entre teoria e prática e conhecer a adaptação do aluno 
estagiário ao seu orientador e vice-versa. 
Este trabalho de investigação foi motivado pelo contexto profissional e pela necessidade de 
compreender, na sua generalidade, o conceito de supervisão pedagógica na formação inicial e, 
especificamente, como é que o professor orientador da prática pedagógica desempenha um papel 
significativo na configuração do acolhimento do aluno estagiário, na concretização do seu estágio 
prático de formação – prática pedagógica. 
Este estudo, de natureza qualitativa, definiu como problema de investigação a seguinte questão 
– Como é que o orientador da prática pedagógica acolhe e integra o aluno estagiário? Para a 
concretização deste estudo foram aplicados diferentes instrumentos de recolha de dados: entrevista, 
observação naturalista, inquérito por questionário e análise documental, que nos facultaram dados, 
que depois de devidamente tratados, analisados e interpretados, permitiram a discussão de resultados 
e as conclusões.
O acolhimento e integração do aluno estagiário da formação inicial na prática pedagógica é uma das 
fases de todo o processo de formação e como tal contribuem para a construção e desenvolvimento 
pessoal, social e profissional do futuro educador/professor. De facto, a formação teórica fornece-nos 
indicadores sobre a produção de saberes por parte dos alunos, mas é, sem dúvida, na praxis que 
ele retém os seus saberes de referência, daí a importância primordial de proporcionar através do 
acolhimento, um processo de formação interativo e dinâmico, um trabalho reflexivo sobre as práticas, 
que permita ao professor orientador compreender a globalidade do sujeito e em simultâneo, que 
possibilite a construção permanente da identidade pessoal do aluno.
Palavras-Chave: Palavras-chave: acolhimento do aluno estagiário, competências relacionais da 
supervisão, desenvolvimento pessoal e profissional.

Abstract: TThis article intends to divulge an investigation carried out in the scope of the Master’s 
Degree in Educational Sciences, in the specialty of Pedagogical Supervision, at the Graduate School of 
Education João de Deus, with the objective of reflecting on the pedagogical practice, in order to understand 
and develop a dialectic interaction between theory and practice and to know the adaptation of the student 
trainee to its supervisor and vice versa. 
This research was motivated by the professional context and the need to understand, in general, the 
concept of pedagogical supervision in the initial formation and, specifically, how the teacher guiding the 
pedagogical practice plays a significant role in the configuration of the reception  of student trainee, in the 
concretization of his practical training stage - pedagogical practice.
This qualitative study centres of the following research question: How does the pedagogical practice 
supervisor receives and integrates the student-trainee? Several data collection instruments were used: 
interviews, naturalist observations, questionnaires and the analisis of documents. These instruments gave 
us the data, that after being organized, analysed and interpreted, allowed for the discussion of results and 
conclusions.  
The reception and integration of the trainee in the pedagogical practice is one of the phases of the whole 
formation process and as such contributes to the personal, social and professional development and 
construction of the future educator / teacher. In fact, theoretical training provides us with indicators on 
the production of knowledge by students, but it is undoubtedly in the praxis that it retains its reference 
knowledge, hence the primordial importance of providing through reception a process of Interactive and 
dynamic training, a reflective work on the practices, that allows the guiding teacher to understand the 
globalism of the subject and at the same time, allows the permanent construction of the personal identity 
of the student.
Keywords: student internship, relational skills of supervision, personal and professional development.
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1 Enquadramento teórico
Hoje em dia pretende-se consagrar a necessidade de preparar professores como profissionais qualificados. 

O interesse pela supervisão é para nós relativamente recente, mas desempenha claramente um papel re-
levante no acompanhamento da prática pedagógica da formação inicial.

Segundo Alarcão & Tavares (2003), “entendemos supervisão de professores como o processo em que 
um professor, em princípio mais experiente e mais informado, orienta outro professor ou candidato a 
professor no seu desenvolvimento humano e profissional.” (p.16)

Sabemos que o supervisor é alguém que ajuda o formando a fazer a observação da sua própria apren-
dizagem no decorrer da prática pedagógica, a questionar, a confrontar, a analisar, a interpretar e a refletir 
sobre a sua capacidade de ensinar, a colmatar as dificuldades e a resolver problemas de que vai tendo 
consciência.   

Atualmente, a supervisão apresenta uma função de acompanhamento do processo formativo e o 
supervisor é um condutor e facilitador das aprendizagens desenvolvidas. A noção de supervisão, nas 
palavras de Alarcão e Roldão (2008), “remete para a criação e sustentação de ambientes promotores da 
construção e desenvolvimento profissional num percurso sustentado, de progressivo desenvolvimento da 
autonomia profissional.” (p.54)

A escola é uma instituição que ensina, embora seja e deva ser igualmente uma organização que 
aprende. Isso significa “mudança no comportamento dos seus membros, nos processos internos, nos 
sistemas e nas tecnologias utilizados, a necessidade de aprender continuamente e cada vez mais para 
poder mudar e inovar.” (Chiavenato, 2005, p.171)

A organização que aprende é aquela que desenvolve uma capacidade contínua de adaptação e mu-
dança por meio da aprendizagem. Essa aprendizagem passa não só pela aprendizagem individual como 
pela aprendizagem organizacional. Deste modo as pessoas são fundamentais para o sucesso das organi-
zações. 

Canavarro (2000, citando Brooks, 1992) define “uma organização que aprende como aquela que faci-
lita a aprendizagem de todos os seus membros, preparando-se dessa forma para lidar com o processo de 
mudança que caracteriza a sociedade actual.” (p.95) 

A aprendizagem individual é condição sine qua non para a aprendizagem organizacional. Essa 
aprendizagem depende da experiência, da perceção, da inteligência, das necessidades e motivações de 

cada um. Depende, igualmente do ambiente de aprendizagem. 
Assim, são os indivíduos que caracterizados pela sua especifici-
dade e racionalidade, criam formas organizacionais que possibili-
tam a aprendizagem de tal modo que facilitam a transformação 
organizacional.

Para Brooks (1992, citada por Canavarro, 2000), ”o processo 
de aprendizagem individual encontra-se relacionado com a ca-
pacidade de aprendizagem organizacional e com as formas de 
lidar com a transformação e mudança que caracterizam o mundo 
organizacional actual.” (p.96)

Ora a escola como organização que é, “tem como missão 
fundamental contribuir para o melhoramento da sociedade atra-
vés da formação de cidadãos críticos, responsáveis e honrados.” 
(Guerra, 2001, p.7) No entender deste autor, “as escolas têm de 
aprender. Têm de romper com a dinâmica obsessiva do ensino e 
substituí-la por uma inquietante interrogação sobre a aprendiza-
gem. Sobre a sua própria aprendizagem.” (p.7)

Quando falamos de supervisão da prática pedagógica, no âm-
bito dos diferentes cursos de formação de Educadores de Infância 
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e Professores do Ensino Básico do 1.º Ciclo, compreendemo-la como um processo que envolve o aluno 
estagiário (aluno em formação), os professores orientadores da prática pedagógica (supervisores coope-
rantes) e os supervisores da instituição de formação. Nesse processo são desenvolvidos procedimentos ao 
nível da comunicação e da relação interpessoal, que certamente irão contribuir para o desenvolvimento 
pessoal e profissional de todos os envolvidos nesse processo.

Verificamos que na formação inicial são necessárias experiências de prática pedagógica, no sentido de 
superar as lacunas entre o teórico e o prático, podendo contribuir, de forma decisiva, para a preparação 
dos professores.

A formação deverá estruturar-se numa interação permanente entre a prática e a reflexão individual e 
coletiva, procurando soluções para a resolução de eventuais problemas que vão surgindo e para recolher 
dados, através da observação, indispensáveis ao diagnóstico e à tomada de posições críticas e reflexivas, 
que construtivamente levam à formação dos formandos/supervisionados e dos próprios supervisores. 

A prática pedagógica acompanhada, orientada e refletida permite ao futuro educador/professor de-
senvolver competências e atitudes necessárias a um desempenho consciente, responsável e eficaz, consti-
tuindo-se, igualmente, uma das componentes vitais do seu processo de formação e de desenvolvimento 
e de aprendizagem do seu próprio sujeito.

Assim, os professores orientadores da prática pedagógica (supervisores cooperantes) e os supervisores 
da instituição de formação devem realizar um trabalho conjunto, assumindo ambos, na formação dos 
alunos estagiários, esse papel facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem dos formandos e valori-
zar as interações entre todos os intervenientes, num verdadeiro entrelaçar de saberes. (Abrantes, 2000). 

Para Vieira (1993), a supervisão no âmbito da formação de professores consiste numa atuação de 
monitorização sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de procedimentos de reflexão e de 
experimentação. A supervisão é analisada por esta autora, como uma postura reflexiva, um processo de 
monitorização da prática, não só a nível das suas dimensões analítica e interpessoal, que inclui aspetos 
como as regras e princípios que regulam a supervisão, os papéis do supervisor e do professor na relação 
de supervisão, os estilos e modelos de supervisão e a sua instrumentação, como também, da observação 
como estratégia de formação, que inclui aspetos relativos às finalidades, objetos e formas de observação 
da prática pedagógica e finalmente de didática que refere o campo especializado de reflexão/experimen-
tação e que inclui aspetos relativos ao processo ensino-aprendizagem em contexto escolar. 

Para Alarcão (1991), o papel do supervisor consiste em “abordar os problemas que a tarefa coloca, 
escolher na sua atuação as estratégias formativas que melhor correspondem à personalidade e aos co-
nhecimentos dos formandos com quem trabalha e tentar estabelecer com eles uma relação propícia à 
aprendizagem.” (p.10)

Por conseguinte, terá de existir uma relação de empatia e ainda de cumplicidade, uma vez que o super-
visor e o supervisionado esforçar-se-ão por se conhecerem cada vez melhor e trabalharem em conjunto. 

Segundo Alarcão & Tavares (2003), existem um conjunto de atividades que são fundamentais ao ato 
supervisivo e que passam por estabelecer um bom clima afetivo-relacional: criar condições para que o 
formando se desenvolva humana e profissionalmente; desenvolver o espírito de reflexão, autoconheci-
mento e inovação; criar condições para que o aluno estagiário desenvolva e mantenha o gosto pelo en-
sino; planificar e avaliar o processo ensino-aprendizagem e definir os planos de ação a seguir; identificar 
os problemas e as dificuldades que surgem; estabelecer estratégias e procedimentos; observar, analisar e 
interpretar os dados observados; avaliar o processo e definir o novo plano de ação a seguir. 

Desta forma, desempenhar as funções de supervisor não é uma tarefa fácil, implica grandes responsa-
bilidades e exige formação adequada e especializada em diferentes áreas. Tal como nos diz Alarcão (1995): 

Para que o supervisor possa ajudar a levar a bom termo uma tarefa desta envergadura terá de 

dominar não apenas os conteúdos programáticos das respectivas disciplinas, mas também possuir uma 

boa formação nos domínios das ciências fundamentais da educação, das didácticas ou metodologias 

de ensino e das respectivas tecnologias, ter desenvolvido os “skills” específicos e ter uma atitude 

permanente de bom senso. (p.66) 
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Espera-se então do supervisor, todo um conjunto de competências, capacidades e atitudes que, de 
acordo com Mosher e Purpel (1972, citados por Alarcão & Tavares, 2003), compreendem a sensibilidade 
para se aperceber dos problemas e das causas; a capacidade de analisar, dissecar e conceptualizar os 
problemas e hierarquizar as causas que lhe deram origem; capacidade de estabelecer uma comunicação 
eficaz, a fim de perceber as opiniões e os sentimentos dos professores e exprimir as suas próprias opiniões 
e sentimentos, competências em desenvolvimento curricular e em teoria e prática de ensino, capacidade 
de relacionamento interpessoal e responsabilidade sobre os fins da educação. Os autores referem ainda 
que será de primordial importância, os supervisores apresentarem a capacidade de compreender, de pres-
tar atenção e de saber escutar, de comunicar verbalmente e não verbalmente, de manifestar a atitude e 
resposta adequadas, de cooperar, de interrogar, tal como é evidenciado pela maioria dos investigadores.

A prática pedagógica acompanhada, orientada e refletida permite que o futuro educador/professor 
desenvolva as competências e atitudes necessárias a um desempenho eficaz, consciente e responsável. É 
por isso que os professores orientadores da prática pedagógica (supervisores cooperantes) e os superviso-
res da instituição de formação devem realizar um trabalho conjunto, que é fundamental à formação dos 
alunos estagiários, que em muito beneficiam da permuta de saberes.

No conceito moderno de supervisão a prática de ensino aperfeiçoa-se através do desenvolvimento 
de competências interpessoais e técnicas do professor. Assim, foram-se perdendo as ideias perdendo as 
ideias dominantes de inspeção, fiscalização, autoritarismo e dirigismo e, à medida que a reflexão sobre as 
Ciências da Educação se vem desenvolvendo, com a criação de cursos de mestrado e pós graduação nesta 
área, o termo tem sofrido esta evolução e dá-se-lhe cada vez maior importância.

É assim que paralelamente à função de fiscalização e de superintendência se vem sobrepondo a neces-
sidade de acompanhamento do processo formativo.

São muitos os autores que interpretam o conceito de supervisão no âmbito da formação de professo-
res. Deles se pode concluir que o processo de supervisão não se encerra em si mesmo, mas visa igualmente 
promover o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tendo em conta um carácter de 
abertura por parte de todos os atores intervenientes e integrando várias dimensões: o currículo, o proces-
so de ensino-aprendizagem, a sala de aula, a escola, a comunidade e a cultura.

Entre o supervisor e o supervisionado terá de existir uma relação de empatia e de cumplicidade que 
permita conhecerem-se cada vez melhor e trabalharem em conjunto.

Para que o supervisor possa desempenhar as tarefas que se lhe exigem, deverá dominar não apenas os 
conteúdos programáticos, mas também possuir uma boa formação no domínio das ciências fundamentais 
da educação, das didáticas ou metodologias de ensino e das respetivas tecnologias. 

Ao longo da nossa experiência enquanto orientadores da prática pedagógica (supervisor cooperante), 
temo-nos apercebido da importância fulcral da relação estabelecida na dimensão afetivo-relacional. Essa 
relação evidencia mais do que seu grau de informalidade, a sua clareza e honestidade. Preconiza-se um 
sentimento e sentido da verdade na relação professor orientador e formando que motiva o envolvimento 
de ambos enquanto parceiros numa tarefa para a qual existem objetivos comuns. Sem esse sentimento e 
sentido, consideramos que seria muito difícil realizar um trabalho colaborativo e formativo.

Será também necessário que o supervisor e o supervisionado coloquem-se numa atitude semelhante à 
de colegas, num clima que lhes possibilita porém, ao alcance um do outro, o máximo de recursos e poten-
cialidades, de imaginação, de conhecimentos, de afetividade, de técnicas, de estratégias de que cada um 
é capaz, com o intuito de que os problemas que surjam no processo ensino aprendizagem e na própria 
atividade de supervisão sejam devidamente identificados, analisados e resolvidos. 

Como referem Alarcão & Tavares (2003):

(…) para que o processo de supervisão ou de orientação da prática pedagógica se desenvolva de um 

modo correcto terá de atender às características dos sujeitos envolvidos, às tarefas a realizar, à sua 

análise, estruturação e execução, aos processos psicopedagógicos e às estratégias a utilizar, à sua 

atmosfera afectivo relacional envolvente e aos conhecimentos necessários para operacionalizar, de uma 

maneira correcta e adequada, todos estes mecanismos. (p.70) 
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Para Tavares (1996), as relações interpessoais que são recípro-
cas, assimétricas, dialéticas, verdadeiras e autênticas somente são 
possíveis porque na interação de pessoas que lhes servem de su-
porte, subsistem as dimensões da sociabilidade, da unicidade que 
faz delas seres livres e autónomos, responsáveis pela sua própria 
construção pessoal. “Ser social e único, alter e idêntico a si mes-
mo constitui a essência da pessoalidade do ser humano” (Tavares, 
1996, p.65), capacitando-o de ser livre na sua ação, como sujeito 
de ações inteligentes, autónomas, responsáveis e empenhadas. 

Alarcão & Tavares (2003) referem que a atmosfera do pro-
cesso de supervisão pedagógica deve assentar numa boa relação 
entre o supervisor e o professor em formação e por isso:   

(…) é desejável e necessário desfazer, quanto antes, toda uma 

série de preconceitos e até alguns mitos que se foram criando 

e alimentando ao longo do tempo, em torno do estatuto 

e do relacionamento entre o supervisor e o professor em 

formação, tais como: superior-inferior, independente-
-subordinado, professor-aluno, avaliador-avaliado, 
“fiscalizador-fiscalizado” e pôr mais em relevo as características e os comportamentos e atitudes de 

entreajuda, de colaboração entre colegas num processo em que se procura atingir os mesmos objectivos, 

ainda que de pontos de vista e planos diferentes: o seu desenvolvimento humano e profissional como 

um factor importante de competência para poder intervir de um modo mais eficiente na educação dos 

alunos. (p.62)

As relações interpessoais constroem-se através dos sentimentos, das emoções, das perceções e do 
significado profundo que a pessoalidade do sujeito tem para com outro sujeito na interação recíproca da 
dinâmica intersubjetiva em cada um dos seus momentos.

Para que a relação entre supervisor e supervisionado se processe de forma autêntica será necessário, 
como referem Alarcão & Tavares (2003):

 (…) a circulação espontânea e sem barreira entre o mundo do supervisor e o mundo do professor. 

Isso pressupõe maturidade humana que se alicerça num bom conhecimento de si mesmo e dos seus 

interlocutores, dos outros, abertura de espírito, compreensão, sensibilidade que vêm à presença no 

contacto social e, sobretudo, num olhar positivo e acolhedor – uma das expressões mais fortes do ser 

humano – e em todos os outros domínios da comunicação verbal e não verbal. (pp.64-65)

Assim numa relação humana não basta estabelecer uma relação interpessoal com os outros, será prin-
cipalmente necessário estabelecer uma relação intrapessoal, ou seja, para nos relacionarmos bem com 
os outros temos de relacionarmos bem com nós próprios, querendo-se essa relação segura e em que o 
sujeito é capaz de se afirmar e corresponder ao que os outros pretendem de si. 

Segundo Vieira (1992), o estabelecimento de uma relação interpessoal é fundamental para o sucesso 
da formação do futuro professor:

Ao longo da minha experiência (como professora, supervisora, supervisora/pedagógica, co-investigadora) 

tenho-me apercebido da importância fulcral dos modelos de relação estabelecidos na dimensão afectiva 

relacional. Não se trata do grau de informalidade da relação, mas antes da sua clareza e honestidade.

Existe um «sentido da verdade» na relação (formador/formando) que motiva o envolvimento de ambos 

enquanto parceiros num empreendimento para o qual devem existir algumas metas comuns.

Sem esse sentido, penso que se torna muito difícil realizar um trabalho verdadeiramente colaborativo 

e formativo. (p.29)
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 Facilmente percebemos que a supervisão implica uma relação interpessoal dinâmica baseada no estí-
mulo e facilitadora de toda uma aprendizagem e desenvolvimento convicto e empenhado. O supervisor 
e o supervisionado devem colocar-se numa atitude semelhante à de colegas, num clima que permita 
porem ao alcance, um do outro, o máximo de recursos e potencialidades, imaginação, conhecimentos, 
afetividade e estratégias de que cada um é capaz, no sentido de resolverem as adversidades que surjam 
no processo ensino-aprendizagem.

As relações interpessoais assumem um papel primordial no contexto da supervisão pedagógica. 
De forma sucinta, podemos dizer que essa relação se resume a aceitar o outro como ele é, de um modo 
positivo e incondicional, sendo capaz de se colocar no seu lugar.

São várias as características das relações interpessoais, mencionadas por Tavares (1996), onde se deno-
ta uma forte componente afetiva, colaborativa, comunicacional, implicando um elevado grau de partilha, 
de troca e discussão de conceções e de práticas, de reciprocidade, que permitem o desenvolvimento for-
mativo enquanto pessoa e profissional.

A atmosfera do processo da supervisão pedagógica deve assentar numa relação de comunhão, de 
cumplicidade, de confiança e de empatia entre o supervisor e professor em formação, sendo aconselhá-
vel desfazer um conjunto de preconceitos em torno do estatuto. Paralelamente é necessário colocar em 
relevo as características e os comportamentos e atitudes de entreajuda, de colaboração entre colegas num 
processo em que se visa atingir objetivos comuns, ainda que de pontos de vista diferentes.

Numa relação humana, para além da relação interpessoal estabelecida com os outros, será necessário 
estabelecer uma relação intrapessoal, e ambas tem por base um comportamento assertivo que preconiza 
não só a autoestima e autoconfiança, como possibilita a criação de um ambiente envolvente valorizado 
pelo saber escutar, aceitar os erros, lidar com a crítica, discordar abertamente e exprimir a sua opinião. 
Deve existir um “sentido de verdade” na relação formador/formando que motiva o envolvimento de am-
bos enquanto parceiros de uma tarefa, que pressupõe a existência de metas comuns. 

Atualmente consideramos que o acolhimento aos alunos estagiários por parte dos professores orien-
tadores da prática pedagógica institui outras formas de atuação, surgindo a função clara de ajudar o 
aluno estagiário a relacionar a teoria com a prática e a tomada de consciência por parte dos professores 
orientadores da prática pedagógica, sobre o seu papel e as suas obrigações como principais colaboradores 
na formação desses alunos. 

Sistematizamos, assim, a importância da supervisão e o papel fundamental que o supervisor desempe-
nha na orientação da prática pedagógica, privilegiando a capacidade de estabelecer um relacionamento 
interpessoal e uma eficaz comunicação, de forma a acolher, integrar e envolver os estagiários na dinâmica 

da instituição educativa, onde se desenvolve o processo de for-
mação inicial de professores. 

2 Metodologia do estudo
Este estudo, de natureza qualitativa, elegeu como problema 

de investigação: Como é que o orientador da prática pedagógica 
acolhe e integra o aluno estagiário? As questões secundárias de 
investigação são: (i) De que forma é encarado o papel da super-
visão pedagógica na orientação e no desenvolvimento da prática 
pedagógica? (ii) Que competências se esperam de um supervisor 
pedagógico e que papéis e funções deve desempenhar no pro-
cesso de supervisão pedagógica (acompanhamento da prática 
pedagógica)? (iii) Que relação se estabelece entre o supervisor 
pedagógico (orientador da prática pedagógica) e o aluno esta-
giário? (iv) Quais as adversidades mais frequentes ao desenvolvi-
mento do processo de supervisão pedagógica? (v) Quais os fatores 
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determinantes para o acolhimento e integração do aluno estagiário na prática pedagógica? (vi) Que es-
tratégias são, normalmente, utilizadas pelo supervisor pedagógico, no acolhimento e integração do aluno 
estagiário na prática pedagógica?

Este estudo pretende conhecer a realidade da orientação da prática pedagógica praticada pelos pro-
fessores orientadores, relativamente ao acolhimento e integração dos alunos estagiários nessa formação 
curricular, uma abordagem de natureza qualitativa, centrando-se em procedimentos interpretativos e 
heurísticos desta experiência num centro escolar.

Relativamente aos entrevistados, estes foram escolhidos de forma a caracterizarem uma amostra de 
conveniência dos atores educativos (alvo) que desenvolvem o acolhimento e a integração dos alunos es-
tagiários da formação inicial na prática pedagógica, no centro educativo (campo), sem qualquer intenção 
de generalização.

Assim, foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas, que tinham como objetivo geral: 
conhecer como se desenvolve o acolhimento e integração do aluno estagiário no processo de prática 
pedagógica.

No que concerne ao nosso estudo, o inquérito por questionário foi aplicado por administração direta, 
ou seja, o inquirido recebeu diretamente do inquiridor o respetivo inquérito por questionário, para que se 
esclarecessem algumas dúvidas que pudessem surgir no âmbito das questões formuladas. Essas questões 
são semiabertas, nas quais se combina simultaneamente, a modalidade de questões fechadas e abertas, 
procedendo-se da seguinte forma: cada inquirido responde a cada questão através das opções dadas e, 
seguidamente, justifica a sua resposta manifestando a sua opinião.

Neste estudo, a observação que realizámos, foi efetuada em tempo limitado e previsto, cerca de 
vinte minutos, preparada de acordo com o objetivo do estudo e consoante os aspetos que se pretendem 
observar. 

A observação foi executada pelo próprio investigador, sendo natural (observação em que o observador 
está presente e observa diretamente a situação), descoberta (os observados foram informados da presen-
ça do observador), pouco participante (o observador apenas participa no contexto da observação para 
responder a alguma questão que lhe é colocada), com observadores semi-informados (apenas conhecem 
a identidade do observador) e única (realiza-se somente uma vez).

Neste estudo foi analisado um Plano de Estudos da Unidade Curricular – Prática Pedagógica do Curso 
de Educação Básica (1.º Ciclo de Estudos), facultado pela instituição de ensino superior. Este plano de es-
tudos foi elaborado em conjunto pelo conselho científico da instituição de ensino superior e a pela equipa 
de supervisão da prática pedagógica dessa mesma instituição. Analisaremos também o Projeto Educativo 
de Escola e o Regulamento Interno do centro educativo, de modo a verificar se estes documentos contem-
plam a presença, o acolhimento e a integração do aluno estagiário, já que é nesse centro educativo que 
realizam a prática pedagógica.

Outro aspeto importante neste contexto metodológico diz respeito à utilização triangulação de dados, 
isto é, utilização de diferentes fontes de informação sobre um mesmo objeto de estudo/conhecimento, 
que alcança um maior protagonismo, quando os dados evidenciados são concomitantes. Afonso (2005) 
explica que a utilização da triangulação permite controlar “a validade dos significados expressos nas nar-
rativas, descrições e interpretações do investigador.” (p. 73)

3 Resultados da investigação
O centro educativo onde decorreu este estudo é um dos muitos que integram uma Associação, que 

foi fundada há 134 anos. Esta centenária instituição tem procurado manter um constante crescimento 
sustentável quer em termos de qualidade do ensino, quer em termos de novas ofertas educativas, apre-
sentando bastante relevância no panorama pedagógico, educativo e formativo português. Aquando desta 
investigação, o corpo docente era constituído por uma diretora, 8 professores de 1.º ciclo, 6 educadoras 
de infância, 4 professores/educadores de apoio.
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Os orientadores da Prática Pedagógica têm idades compreendidas entre os vinte e cinco e os cin-
quenta e três anos de idade e possuem entre um a trinta e três anos de serviço. Esses anos de serviço 
referem-se, na sua maioria, não só ao número de anos de docência, como também ao número de anos 
que protagonizam a orientação da Prática Pedagógica, uma vez que, assim que iniciam a sua atividade 
profissional no centro educativo, principiam igualmente o desempenho de funções de orientadores da 
Prática Pedagógica.

Relativamente às habilitações académicas, estes educadores e professores possuem, praticamente todos, 
o grau de licenciatura em Educadores de Infância ou Professores do Ensino Básico 1.º Ciclo, respetivamen-
te, e a grande maioria encontra-se a frequentar o Mestrado em Ciências da Educação. 

Consideramos que os conceitos aclaradas na Revisão da Literatura e a análise e interpretação dos da-
dos recolhidos nos permitiram dar resposta às questões da investigação relacionadas com os objetivos do 
estudo e, deste modo, enunciar os resultados da investigação e as conclusões Assim, de forma detalhada, 
iremos explicitar as respostas a cada uma das questões colocadas inicialmente. 

 4 De que forma é encarado o papel da supervisão pedagógica 
na orientação e no desenvolvimento da prática pedagógica?

O papel da supervisão pedagógica surge como um processo do desenvolvimento e da aprendizagem 
do supervisor, do aluno estagiário e também dos alunos. De facto, a ação de supervisionar ou orientar a 
prática pedagógica, o ensino e a aprendizagem e desenvolvimento do aluno estagiário emergem como 
elementos inseparáveis que colocam em relevo a capacidade de aprender ou de aprender a aprender para 
de forma continuada se desenvolverem. Deste modo, a supervisão pedagógica é perspetivada como uma 
atividade ou um processo cuja finalidade se prende com a melhoria e a eficácia do ensino e aprendizagem.

Os dados analisados indicam que a supervisão pedagógica assume, na orientação e desenvolvimento 
da prática pedagógica, um papel de orientação, aconselhamento e avaliação.

Assim, o processo de supervisão pressupõe, por um lado, a função de orientar o aluno no desen-
volvimento do processo da prática pedagógica, facultando-lhe a oportunidade de aprender através da 
cooperação, da partilha, do diálogo, da comunicação, da experimentação e da ação-reflexão. Por outro 
lado, é entendida como suporte de monitorização e avaliação da prática pedagógica, desenvolvendo no 
aluno competências com vista à aprendizagem profissional que envolve a pessoa e os seus saberes, as suas 
funções e realizações. A supervisão pedagógica ambiciona, em última análise, o revigoramento e auto-or-
ganização pessoal e profissional do aluno estagiário, ajudando-o a desenvolver um trabalho de análise 
reflexiva individual e em grupo, valorizando a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e profissional 
permanente. 

5 Que competências se esperam de um supervisor pedagógico e que 
papéis e funções deve desempenhar no processo de supervisão pedagógica 
(acompanhamento da prática pedagógica)?

As funções do supervisor pedagógico concentram-se numa orientação reflexiva de formação, que 
recusa a figura do supervisor como avaliador, em benefício da perspetiva colaborativa. (Wallace (1991, 
citado por Vieira, 1993, p.33).

De acordo com Alarcão & Tavares (2003), vemos “que as situações de supervisão se devem caracterizar 
por uma relação interpessoal dinâmica, encorajante e facilitadora de um processo de desenvolvimento 
profissional e de aprendizagem consciente e comprometido” (p.71).

No presente estudo, constatámos que as competências do supervisor pedagógico são de certo modo 
abrangentes, mas também bastante específicas. Assim, através dos dados recolhidos identificámos cinco 



competências do supervisor, ou seja, um conjunto de atitudes, saberes e capacidades específicos, funda-
mentais ao acompanhamento da prática pedagógica. A planificação e operacionalização de todo o pro-
cesso de ensino aprendizagem com o aluno estagiário, definindo os objetivos e as estratégias adequadas, 
ajudando-o a identificar as dificuldades e problemas que vão surgindo de forma a colmatá-los, é sem 
dúvida, uma das competências fundamentais do supervisor.

Facilmente se compreende que a capacidade de comunicar, de promover um diálogo reflexivo e de 
proporcionar um feedback adequado, de modo a que o aluno estagiário possa intervir, para melhorar e 
inovar o seu desempenho, aliada à criação e sustentação de um clima afetivo-relacional, catalisador de 
um espírito de abertura, de flexibilidade, de disponibilidade e de sentido crítico, são competências do 
supervisor, que se revestem de uma importância extrema, no processo de desenvolvimento da prática 
pedagógica.

Simultaneamente, o supervisor deve ter capacidade de desenvolver o espírito de reflexão, inovação e 
colaboração no aluno estagiário e promover a dialética teoria-prática, através da experimentação, recor-
rendo ao ciclo reflexivo de modo a avaliar o processo de ensino-aprendizagem. 

Ao promover e gerir de forma dinâmica e interventiva o processo de supervisão, irá certamente, pos-
sibilitar o desenvolvimento e a consolidação das competências do aluno estagiário, enquanto pessoa e 
profissional.

Assim, através da figura 1, pode observar-se, que uma das competências fundamentais do supervisor, 
que os inquiridos destacaram, foi o planear com o aluno estagiário as metas individuais a atingir e orien-
tá-lo em relação ao desempenho das suas tarefas e às suas possibilidades de crescimento formativo (tra-
balho colaborativo) Denota-se ainda, que os inquiridos atribuem uma importância essencial à capacidade 
de estabelecer uma comunicação eficaz, um diálogo comunicante, de modo a compreender as opiniões, 
sentimentos e dificuldades do aluno estagiário, proporcionando a retroação, relativamente, ao seu de-
sempenho e exprimir as suas próprias opiniões e sentimentos. Avaliar as metas e os resultados alcançados, 
bem como as competências individuais, direcionando o trabalho colaborativo para o desenvolvimento 
pessoal e profissional do aluno estagiário, surge como sendo a opção bastante credível, no leque das 
competências desejadas num supervisor. Importa igualmente referir, que o facto de o supervisor criar no 
aluno estagiário um espírito de investigação-ação, desencadeador do desenvolvimento das suas capacida-
des enquanto pessoa e profissional e possuir uma formação específica nos domínios do conhecimento da 
educação, das didáticas ou metodologias de ensino e respetivas tecnologia, ainda têm algum relevo para 
os inquiridos, mas apresentam-se, maioritariamente, como sendo as competências que revelam menos 
importância.

FIGURA 1 – COMPETÊNCIAS DO SUPERVISOR PEDAGÓGICO
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Não obstante à explicitação das competências do supervisor pedagógico, será, igualmente, importan-
te enfatizar as funções e as atitudes que se esperam no desempenho do papel de supervisor no processo 
de supervisão pedagógica. Tal como mencionam Alarcão & Tavares (2003, p. 56), as tarefas de supervisão 
estão todas elas sujeitas a um verbo categórico: ajudar (a desenvolver-se como professor). No entanto, 
subjacentes ao ajudar surgem outras funções e atitudes que, igualmente se revestem de importância e 
significado: 

1 – Informar sobre os objetivos, estratégias de ação e intervenção e outros aspetos particulares 
do processo formativo; 
2 – Questionar o saber e a experiência dos intervenientes neste processo de formação, as técnicas 
e procedimentos metodológicos; 
3 – Sugerir ideias, práticas e soluções para eventuais problemas que surjam; 
4 – Encorajar o relacionamento interpessoal, o diálogo-comunicante e a inovação;
5 – Avaliar o desempenho do aluno, através do ciclo reflexivo (ação-reflexão) de forma a colmatar 
as adversidades sentidas e melhorar o processo ensino-aprendizagem. 
 
 

6 Que relação se estabelece entre o supervisor pedagógico (orientador da 
prática pedagógica) e o aluno estagiário?

A relação interpessoal entre o supervisor pedagógico e o aluno estagiário é determinante do sucesso 
ou insucesso da prática da supervisão. Assim, o tempo destinado à construção de uma relação interpes-
soal positiva e tão ou mais importante, que o tempo dedicado a objetivos de natureza científica e peda-
gógica. Ao longo deste estudo encontramos a confirmação desta perspetiva na Revisão da Literatura e na 
análise e interpretação de dados, como se pode ver pelo gráfico apresentado na figura 2. 

FIGURA 2 – RELAÇÃO INTERPESSOAL ENTRE SUPERVISOR E SUPERVISIONADO 

Aliás, está bem presente a importância atribuída a relação interpessoal e à comunicação social que per-
mitem estabelecer e desenvolver uma atmosfera afetivo-relacional, que facilita, dificulta ou neutraliza o 
processo de desenvolvimento e de ensino-aprendizagem e, consequentemente, o processo da supervisão 
pedagógica (Alarcão & Tavares, 2003).

Assim, constatamos que a relação colaborativa é, sem dúvida, a que é estabelecida com mais fre-
quência pelos inquiridos. Também é dada alguma primazia à relação de entreajuda propiciada entre o 
supervisor e o aluno estagiário. O desenvolvimento de uma relação de partilha também é favorecido pelos 
inquiridos. Finalmente, a relação empática, assertiva e avaliativa, apresentam pouca relevância, já que 
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cada uma delas foi escolhida apenas uma vez por um dos inquiridos. De referir que a relação dialética, de 
reciprocidade e fiscalizadora não mereceram a preferência de nenhum dos inquiridos.

Ao analisarmos a temática da relação entre o supervisor pedagógico e aluno estagiário, constatámos 
que esta assenta em três aspetos essenciais:

1 – Relação de comprometimento que se alicerça na confiança mútua, na interação recíproca, na 
veracidade, no respeito e no conhecimento de si próprio e do outro;
2 – Relação que se constrói através de sentimentos, emoções e perceções, permitindo esta carga 
afetiva, o equilíbrio emocional e uma postura adequada no seu processo de formação pessoal, 
social e profissional;
3 – Relação colaborativa, potencializada por uma atmosfera acolhedora, segura e empática que 
possibilita a partilha de saberes e experiências, o contornar de adversidades e o desenvolvimento 
e aprendizagem orientada para o seu melhoramento formativo.

Deste modo, o trabalho desenvolvido por esta equipa (supervisor e aluno estagiário) coesa, integrada, 
autónoma, permite definir métodos e procedimentos de trabalho, programas de ação e melhorar conti-
nuamente o trabalho, tomas decisões quotidianas, definir rumos, avaliar o desempenho e tomar as ações 
corretivas necessárias. 

7 Quais as adversidades mais frequentes ao desenvolvimento 
do processo de supervisão pedagógica?

Por diversas vezes, ao longo deste trabalho, referimos que a supervisão pedagógica é uma atividade 
que visa o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno estagiário. Os professores orientadores da prática 
pedagógica supervisionam e gerem o desenvolvimento e a aprendizagem dos seus alunos. No fundo, fun-
cionam como facilitadores ou gestores das aprendizagens, sendo a prática pedagógica uma componente 
fulcral no processo de formação dos alunos da formação inicial. 

No entanto, e como é natural, no desenvolvimento do processo de supervisão da prática pedagógica 
surgem algumas dificuldades. No nosso estudo, pudemos constatar que a avaliação constitui uma das di-
ficuldades das funções do professor orientador da prática pedagógica. Não é tarefa fácil a mesma pessoa 
ter de desempenhar funções de avaliação formativa e sumativa que, certamente, irá influenciar decisiva-
mente a vida académica e profissional do aluno. 

Julgamos que, como consequência desta dificuldade, surgem outras dificuldades oriundas da análise 
de dados. De facto, este arreliador problema da avaliação (Alarcão & Tavares, 2003) constitui um elemento 
que prejudica uma boa relação entre o professor orientador e os alunos estagiários, podendo suscitar 
alguma apreensão e distanciamento na relação que é estabelecida entre os dois. Um aspeto importante 
para um bom relacionamento interpessoal é a capacidade de estabelecer uma comunicação eficaz que 
possibilite perceber as ideias e as opiniões dos alunos estagiários, de os compreender, de manter uma 
relação aberta propiciada por um clima positivo, que os leve a refletir sobre as suas práticas e os ajude na 
construção segura das suas aprendizagens. No entanto, os alunos revelam alguma falta de imaturidade, 
por um lado, e dificuldade em se exporem abertamente perante o professor orientador, por outro, o que 
impede muitas vezes uma comunicação aberta, clara, adequada e oportuna, com o sentido de melhorar a 
satisfação no trabalho e a eficácia do desenvolvimento da prática pedagógica.  

Por outro lado, a falta de disponibilidade dos professores orientadores da prática pedagógica é apon-
tada como uma adversidade, já que estes professores acumulam esta função de supervisão com a função 
de titular de turma e todas as responsabilidades que esta tarefa acarreta.
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8 Quais os fatores determinantes para o acolhimento e integração 
do aluno estagiário na prática pedagógica?

No processo da prática pedagógica, é fundamental, como vimos anteriormente, criar um clima afetivo-
-relacional favorável à manifestação de atitudes de empatia, de confiança, de apoio, que favoreçam uma 
comunicação aberta, isenta de preconceitos e juízos de valor. No entanto, para desenvolver o acolhimento 
e integração do aluno estagiário na prática pedagógica, são também imprescindíveis fatores normativos 
e estruturais, bem como a definição de papéis, funções e responsabilidades dos intervenientes deste pro-
cesso, tal como nos indicam os dados analisados. 

Evidenciar disponibilidade para poder conduzir de forma eficaz o acolhimento e integração do aluno 
estagiário na prática pedagógica, constitui outro fator determinante no desenvolvimento da prática pe-
dagógica. 

Reforçamos ainda, que é igualmente relevante, a importância de dar conhecer a estrutura e dinâmica 
organizacional do centro educativo onde é realizada a prática pedagógica, bem como a dinâmica da sala 
de aula, os alunos e as suas rotinas. 

Também a existência de um guião orientador da prática pedagógica é mencionado como um dos fa-
tores que possibilitaria conduzir de forma mais adequada, estruturada, decisiva e refletida o acolhimento 
e integração do aluno estagiário na prática pedagógica.     

Como referimos na resposta dada à questão anterior, a eficácia da comunicação, isto é, saber ouvir 
e saber transmitir, é essencial para o desenvolvimento da prática pedagógica, nomeadamente no que 
concerne ao acolhimento, pois possibilita integrar os alunos estagiários, fortalecer a consonância e o de-
sempenho, otimizando o seu desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

Todos estes fatores parecem-nos direta ou indiretamente relacionados com a cultura e clima da orga-
nização e possibilitam enfatizar a ação, fazendo com que as coisas aconteçam para que todos saibam o 
que fazer, como e quando.

9 Que estratégias são, normalmente, utilizadas pelo supervisor 
pedagógico, no acolhimento e integração do aluno estagiário 
na prática pedagógica?

Como é sabido, a atividade de supervisão tem de ser exercida na base do respeito mútuo e do reconhe-
cimento do trabalho e das capacidades de cada um. O supervisor pedagógico tem de conhecer o pensa-
mento institucional estratégico e saber estabelecer as relações entre reflexão, planificação, ação, avaliação 
e monitorização. Assim, os supervisores têm de conhecer a escola, a sua cultura, os seus projetos, os seus 
alunos de forma a puderem desenvolver o processo de acolhimento e integração do aluno estagiário na 
prática pedagógica, através de um conjunto de atitudes, compromissos, processos e estratégias.

A partir dos resultados do inquérito por questionário, apresentamos as dez estratégias de ação, que 
consideramos mais elucidativas, relativamente a esse processo de acolhimento e integração do aluno esta-
giário na prática pedagógica e que procurámos conhecer como é que o professor as adequa à sua prática.
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FIGURA 3 – GRÁFICOS DAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
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Através dos gráficos apresentados na figura 3, inferimos que, na sua globalidade, as estratégias di-
retamente relacionadas com a dimensão institucional, documental e educacional do centro educativo, 
foram as que apresentaram maior discrepância em relação à forma como são colocadas em prática pelos 
inquiridos. Estas estratégias dizem respeito à integração na dinâmica organizacional, ao enquadramento 
na dinâmica do Projeto Educativo de Escola, do Projeto Curricular de Turma e do Regulamento Interno do 
centro educativo, bem como à respetiva divulgação da informação, relativamente a esses documentos. 
Por outro lado, as estratégias estreitamente ligadas à dimensão educativa, pedagógica, relacional, comu-
nicacional, metodológica, experiencial, reflexiva e avaliativa, são privilegiadas pelos inquiridos. 

De facto, os dados analisados demonstraram que os professores orientadores da prática pedagógica 
elegem como estratégias fundamentais para o acolhimento e integração do aluno estagiário na prática 
pedagógica, o manter uma relação interpessoal e comunicacional com o aluno estagiário. 

De igual modo, evidenciam a importância do aluno estagiário participar de forma interativa e inter-
ventiva na dinâmica da sala de aula, favorecendo claramente o espírito de abertura, proporcionado por 
um clima de confiança e de diálogo. 

Também se pode verificar que, a estas estratégias está implícita, claramente, uma orientação para uma 
formação de natureza reflexiva. Importa salientar que os professores orientadores da prática pedagógica 
possibilitam a reflexão explícita e conjunta sobre as formas de conceção, organização e gestão da prática 
pedagógica e uma avaliação contínua, crítica e construtiva. Estas perspetivas encontram paralelo nas 
orientações defendidas por Alarcão & Tavares (2003) e por Vieira (1993).

Os dados recolhidos sugeriram algumas estratégias, que encontram paralelo nas conceções de Vieira 
(1993) e Alarcão & Tavares (2003). De forma a sistematizar essas estratégias, agrupámo-las em três tipos 
de estratégias essenciais: organizacionais, didático-pedagógicas e de monitorização e avaliação, de acor-
do com os princípios orientadores em que assentam e os objetivos que preconizam.

1 – Estratégias organizacionais – mobilizam saberes que estão diretamente relacionadas com a 
dinâmica organizacional do centro educativo, com os projetos e as metodologias do trabalho 
coletivo desenvolvido, estimulando a comunicação interna e externa e as relações com o meio 
envolvente;
2 – Estratégias didático-pedagógicas – envolvem o conhecimento da dinâmica e da organização 
da sala de aula, das características dos diversos grupos de crianças, das metodologias, dos obje-
tivos e das estratégias utilizadas, favorecendo uma participação interativa e interventiva do aluno 
estagiário, o trabalho colaborativo, a comunicação interpessoal, fomentados por uma atmosfera 
afetivo-relacional envolvente;
3 – Estratégias de monitorização e avaliação – pretendem definir qual o papel (competências e fun-
ções) do professor orientador e do aluno estagiário, prestar informação sobre a dimensão analítica 
e interpessoal do processo de supervisão, desenvolver o “ciclo da supervisão clínica”, monitorizar 
e avaliar o processo de supervisão e reunir, com frequência, com o aluno estagiário, com a vista a 
melhorar a sua prática docente e enriquecer o seu processo formativo.

10 Considerações finais
Ao abordarmos a temática do acolhimento aos alunos estagiários da formação facilmente nos aperce-

bemos que a prática pedagógica, representa uma componente primordial da formação dos alunos esta-
giários e funciona, tal como refere Oliveira-Formosinho (2002), “como um processo central de iniciação à 
profissão” e “tem apoio em todos os conhecimentos anteriormente desenvolvidos.” (p.107)

Verificámos igualmente que o processo de supervisão da prática pedagógica realiza-se dentro do mo-
delo clássico baseado num triângulo, composto pelo aluno estagiário, pelo professor orientador da prática 
pedagógica e pela equipa de professores orientadores da instituição de ensino superior, esperando-se que 
a análise e a reflexão da ação, feita com ambos, “conduza à construção ativa de conhecimento-na-ação, 
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apoiada pela construção prévia do conhecimento-para-a-ação” 
(Oliveira-Formosinho, 2002. p.102) que na instituição de ensino 
superior, o aluno estagiário tem vindo a construir.

Compreendemos que os professores orientadores da prática 
pedagógica devem promover o trabalho conjunto, de colabora-
ção e comunicação com o aluno estagiário (interpretar, analisar, 
orientar, dialogar, refletir e criticar construtivamente), valorizar 
essa comunicação, desenvolver a sua formação pessoal, social, 
cognitiva e profissional e estabelecer uma relação envolvente e 
de cumplicidade. 

Consideramos que o supervisor tem um papel primordial no 
estabelecimento das relações interpessoais com o aluno estagiá-
rio. O professor orientador abre as portas da sua sala ao aluno 
estagiário e tal como nos diz Oliveira-Formosinho (2002), “pro-
porciona-lhe um clima positivo indispensável a esta iniciação, 
mostrando abertura aos interesses, necessidades, motivações 
e objetivos do estagiário; disponibiliza-se ao diálogo sobre as 
questões mencionadas e outras que emergem no quotidiano 
complexo e no fluir veloz das práticas educativas.” (p.108). 

Assim, facilmente depreendemos, que durante todo o período da prática pedagógica são estabeleci-
das e mantidas relações interpessoais com o aluno estagiário. Essa relação está subjacente, em primeiro 
lugar, ao modo como o aluno é recebido e acompanhado e à orientação e ajuda que lhe é prestada. Em 
segundo lugar, temos que ter em consideração todo o processo de construção da aprendizagem do aluno 
estagiário, analisando, ajustando, planificando formas de atuação, procedendo a clarificações, dando 
sugestões e como é evidente possibilitando a colaboração e participação na realização de atividades e na 
dinâmica do centro educativo. Finalmente, será também necessário estabelecer critérios de forma a solu-
cionar problemas que já ocorreram ou que venham a surgir e promover a reflexão crítica e posteriormente 
a avaliação.

Partilhando da conceção da supervisão como um contexto de desenvolvimento pessoal e profissional 
para o aluno estagiário e para o próprio supervisor, consideramos o acolhimento e a integração como um 
processo fundamental desta modalidade de formação. De facto a supervisão tem como objetivo construir 
práticas e saberes mais adequados aos problemas e desafios com que os atores educativos se confrontam 
no decurso das suas interações nos contextos educativos, isto é, produzir inovação através da possibilida-
de de transformar e criar alternativas. Torna-se, por isso, necessário um equilíbrio entre a ação e a reflexão, 
ou seja, as experiências de ação devem ser objeto de uma reflexão conducente a construções mais férteis 
dos seus conteúdos e a reorganizações no sentido de maior flexibilidade, abrangência e complexidade.

Uma das condições indispensáveis para o processo de desenvolvimento pessoal surge na articulação 
de experiências de ação com experiências de reflexão (em ação ou sobre a ação). Na construção desse 
desenvolvimento teremos de ter em consideração um elemento determinante, a relação, dado a sua 
natureza interativa. Para Alarcão (1995), “o processo de desenvolvimento pessoal e profissional ocorre 
no contexto de uma relação interpessoal significativa, emocionalmente carregado, onde é percebida e 
experienciada a segurança, a confiança e o apoio.” (p.145)

Assim, o acolhimento e integração do aluno estagiário proporcionam uma formação significativa atra-
vés da ação e da integração da ação pela reflexão, no contexto de uma relação interpessoal autêntica 
onde o supervisor e aluno estagiário “são co-actores da transformação das práticas e co-construtores de 
novas significações pessoais.” (Alarcão, 1995, p.145)
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11 Proposta de um guião orientador
Este trabalho de investigação teve como intuito final desenvolver uma proposta de um guião orien-

tador da prática pedagógica, que têm como objetivo principal acolher e integrar o aluno estagiário da 
formação inicial na prática pedagógica. Nessa proposta são também anunciados objetivos específicos, 
cujo alcance está intrinsecamente ligado a cada uma das etapas do guião e que procuram incentivar novos 
caminhos que promovam o processo de acolhimento e integração de maior qualidade, de interação com 
todos os seus intervenientes, valorizando a formação do aluno. Assim os objetivos específicos são: 

• Definir normas orientadoras da prática pedagógica; 
• Desempenhar um papel formativo, normativo e regulador;
• Proporcionar a perspetiva global do trabalho a desenvolver na prática pedagógica;
• Desenvolver uma visão partilhada da dinâmica organizacional da instituição de educação;
• Acolher e integrar na dinâmica da sala de aula;
• Definir o modelo de monitorização, acompanhamento e avaliação;
• Promover experiências de partilha reflexiva e proporcionar o feedback adequado sobre o 
desempenho.

Como tal, é fundamental que o desenvolvimento do guião seja um trabalho perspetivado de forma 
partilhada, de encontro ao objetivo comum, apelando às capacidades dos responsáveis pela sua execução 
e procurando sempre alcançar melhores resultados ao nível das competências relacionais e comunicacio-
nais e do desenvolvimento pessoal e profissional do aluno estagiário.

Cada responsável (professor orientador da prática pedagógica) pela execução das atividades a reali-
zar, deve colocar ênfase nos aspetos processuais e decisivos, assume um papel comunicador, facilitador, 
motivador, identifica, acompanha e resolve as adversidades que vão surgindo e assegura um conjunto de 
condições que torna possível a prossecução do guião.

No entanto, deve existir um elemento – coordenador – que procurará garantir a viabilização do guião, 
organizando, coordenando e acompanhando as ações estratégicas. Esta função de coordenação do projeto 
poderá estar a cargo do órgão de gestão ou de um dos professores orientadores do centro educativo onde 
será implementado o guião orientador. Também é importante referir a existência da figura do tutor que deve-

rá ser um dos professores orientadores da prática pedagógica, que 
passarão a acompanhar anualmente o aluno estagiário a partir do 
seu 3.º ano de curso, altura em que este realiza o seu estágio for-
mativo de contacto com a realidade educativa (prática pedagógica), 
sempre no mesmo centro educativo. A equipa de supervisão faz o 
acolhimento do aluno estagiário na instituição de educação, sendo 
responsável pela unidade curricular – Prática Pedagógica e respetivo 
regulamento, onde estão definidas as formas de organização, bem 
como os critérios de avaliação. A este papel formativo, normativo e 
regulador acresce ainda a função de acompanhamento da prática 
pedagógica, através da calendarização de atividades/aulas, sendo 
algumas delas visualizadas e refletidas e avaliadas pela equipa. 

O guião orientador da prática pedagógica deve ser um instru-
mento de trabalho flexível e articulado em etapas com a respe-
tiva calendarização, para as quais são enumeradas as principais 
atividades a serem realizadas, construindo-se progressivamente o 
acolhimento e a integração do aluno estagiário na prática peda-
gógica, através da estimulação, da reflexão e da valorização do 
trabalho desenvolvido.
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 Na viabilização deste guião é imperativa a relação interpessoal estabelecida entre os seus interve-
nientes e o recurso a processos de comunicação autêntica, que permitam criar espaços de conhecimento 
de experiências, sem negar a partilha de valores e a expressão de afetos e de emoções, tão necessárias à 
estruturação da identidade e ao reforço da autoestima, isto é, ao equilíbrio do professor orientador e do 
aluno estagiário.

Quer a qualidade desses contactos, quer os seus resultados dependem de múltiplos fatores, de en-
tre os quais a pessoa do professor e a pessoa do aluno são determinantes, envolvendo a subjetividade, 
as interpretações (individuais e partilhadas) em torno das situações e vivências da sala aula e do centro 
educativo, os trajetos de vida e os projetos pessoais. É esta combinação de subjetividades que torna fun-
damental a exigência de uma ética que mantenha o professor orientador em alerta para a sua responsa-
bilidade como “mediador” na construção do “itinerário” do aluno estagiário, enquanto autoridade nos 
planos cognitivo, moral e afetivo. Uma responsabilidade que se alarga para além da construção de cada 
rumo particular e que atinge a sociedade e o futuro. 

A relação interpessoal e comunicacional entre professor orientador e aluno estagiário depende, funda-
mentalmente, do clima estabelecido pelo professor orientador, da relação empática com aluno estagiário, 
da sua capacidade de comunicar, ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos estagiários 
e da criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. Deve ser uma relação entre diferenças de 
competências e, por via disso, uma relação de confiança que pressupõe um alargamento da experiência e 
essa diferença de experiências possibilitam a aprendizagem. 

No entanto, esta relação está revestida de uma certa particularidade, onde se procura manter uma 
certa distância, mas também a condescendência pela individualidade e personalidade de cada um dos 
seus intervenientes e pelas suas atitudes, comportamentos, opiniões e perspetivas. A relação interpessoal 
e comunicacional caracteriza-se pois pela unicidade na diversidade. 

Desta forma, apresentamos, de seguida, a figura relativa aos membros relacionados com a implemen-
tação do guião orientador da prática pedagógica, bem como as diferentes funções exercidas e as palavras-
-chave deste processo, espelhando esquematicamente o processo de acolhimento e integração do aluno 
estagiário na prática pedagógica.
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FIGURA 4 – PROCESSO DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO DO ALUNO ESTAGIÁRIO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

 
Resta-nos acrescentar que, ao abordarmos aspetos envolvidos na temática da supervisão e mais con-

cretamente da realidade da orientação da prática pedagógica desenvolvida pelo supervisor, relativamente 
ao acolhimento e integração dos alunos estagiários, estes constituem, na sua grande maioria, uma preo-
cupação comum dos supervisores da prática pedagógica, sendo ainda um ponto de partida para futuras 
reflexões e pesquisas.
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Resumo: Neste artigo, pretende-se compreender a importância da Educação Estética 
e Artística, no domínio das Artes Visuais, em Portugal, em particular na Educação Pré-
Escolar e no 1.º Ciclo do EB. Na Educação Artística, as Artes Visuais são estudadas como 
uma disciplina, que convergem as aprendizagens cognitivas artísticas com 
o experimentalismo estético do Currículo Nacional, no Museu e em contexto escolar. 
Trata-se de um estudo sobre as recentes metodologias no Ensino Superior de Educação, 
que irão contribuir para o desenvolvimento das capacidades de percecionar, pensar 
e dialogar esteticamente sobre um tema das Artes Visuais: a Natureza.
Palavras-Chave: Educação Estética e Artística; Artes Visuais; Museus; diálogo 
estético; natureza.

Abstract: The main goal of this essay is to understand the importance of Aesthetics 
and Art Education in Visual Arts, in Portugal, mainly, in nursery and primary schools. In 
Art Education, Visual Arts are studied as a discipline, which converges visual learning 
and visual awareness with aesthetic experimentalism of the National Curriculum in 
the museum and in the classroom. This is a study about the recent methodologies in 
educational higher education, that will contribute to the development of skills, such as 
perceiving, thinking and aesthetic dialogue with a theme in visual arts: Nature.

Keywords: Aesthetics and Art Education; Visual Arts; Museum; aesthetics dialogue; 
nature. 
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Na Educação Estética e Artística, a aprendizagem das prá-
ticas educativas artísticas têm-se movimentado para que haja 
uma maior abordagem conceptual e experimental das Artes 
Visuais. As recentes metodologias pedagógicas artísticas não 
se incidem apenas na sua prática formal e morfológica, mas 
fundamentalmente numa aprendizagem erudita adquirida 
através de uma maior abrangência da experiência estética per-
corrida tanto em contexto escolar como exterior a ele.  

Desde os anos 80 até ao presente, a cognição na educação 
plástica advém de um longo percurso da investigação-ação e das 
práticas de ensino das Artes, de modo a poderem melhorar o 
programa curricular e introduzir nas práticas artísticas novos con-
textos pedagógicos, com o intuito de haver interdisciplinaridade 
dos vários espaços educativos artísticos, convergindo, assim, as 
diversas atividades pedagógicas, desde o Museu ao contexto es-
colar, bem como outras áreas do saber do programa curricular. 

Os investigadores norte-americanos foram os impulsionado-
res desta metodologia nas Artes, que tem como modelo o “in-
quérito” (inquiry-based trainning), desenvolvendo, assim, 
as práticas cognitivas a partir deste modelo Discipline-Based Art 
Education (DBAE), por Getty Education Institute for Arts1, nos 
EUA, nos inícios dos anos 80 (Efland [1990]). Todavia, não esta-
vam apenas circunscritos às Artes Visuais, mas também a outros 
domínios da Educação Artística: Música, Teatro e Dança.  

Esta metodologia vem no seguimento de outras práticas pedagógicas artísticas anteriores. Nos fi-
nais dos anos 1950 e no princípio dos anos 60, os norte-americanos já tinham implantado uma outra 
prática educacional artística que promovia a concetualidade do ensino das artes, como base de uma 
“pedagogia-orientada” - discipline-oriented (Efland [1990] p. 253), segundo a orientação intelectual 
e práticas das Artes: Prática de Ateliê (art studio), Crítica de Arte (art criticism) e História da Arte (art 
history). Esta pedagogia artística surge da reforma do programa curricular de 1957 nos EUA, conside-
rando que as artes são uma disciplina, cujo modelo era proveniente da Ciência, em particular, na área 
da Matemática. 

Este modelo científico expandiu-se a todas as áreas do programa curricular na Educação Pré-Escolar 
e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, de modo, a desenvolver o conhecimento artístico, na medida em que se 
estruturava a partir de um «corpo de trabalho de conhecimento», com um específico método, o «inquérito 
estético»2,  para uma determinada comunidade. Aplica-se, assim, atividades e técnicas de ensino que de-
rivam de uma base científica e filosófica. Neste sentido, constatamos através da frase citada a importância 
do diálogo estético na prática artística dos estudantes:

They are almost always complicated, requiring the type of reasoned thought and com-
munication that the discipline of aesthetics is known to employ (Day & Hurwitz, 2012, p. 248).

Segundo Efland (1990), a interdisciplinaridade das Artes, Prática de Ateliê, História da Arte e Crítica da 
Arte, deu lugar posteriormente ao modelo das quatro disciplinas do modelo DBAE, com a introdução da 
Estética (aesthetics). Também, originou outras variantes pedagógicas conceptuais artísticas, nas práticas 
de Educação Artística, passando a haver maior proveito em desenvolver o conhecimento entre o progra-
ma curricular e as atividades museológicas nas várias faixas etárias, abraçando, assim, o interesse de cada 
comunidade.

Em Portugal, o desafio de criar estruturas cognitivas na educação estética e artística para os mais no-
vos, desde a Educação Pré-Escolar até ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, começou com o Programa Primeiro 
Olhar3 da Fundação Calouste Gulbenkian com as duas coleções de arte do Museu Gulbenkian e do Centro 
de Arte Moderna José de Azevedo Perdigão [CAM], que se iniciou no final dos anos 90 até ao princípio dos 
anos 2000. Gradualmente, expandiu-se noutros programas dos serviços educativos museológicos e houve 
maior empenho na atualização das práticas educativas dos currículos nacionais.

Presentemente, o Programa Nacional de Educação Estética e Artística4 [PEEA], do Ministério da Edu-
cação e Ciência, iniciativa da Direção-Geral da Educação, pretende implementar, promover e desenvolver 
uma estratégia integrada, na Educação Pré-Escolar Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, no domínio 
das diferentes formas de Arte, em contexto escolar: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro, por considerar 
fundamental a cultura como uma necessidade no processo educativo. As metodologias são baseadas na 
interligação dos vários discursos artísticos entre Escola e Instituições Culturais, elaborando estratégias in-
terativas e dinâmicas de múltiplas linguagens, que se articulam com o Currículo Nacional. Neste sentido, 
surgem para os mais novos as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016), no 
enquadramento destes pressupostos do conhecimento artístico. 



O Museu passa a ser o local eleito para esta pedagogia, em que se desenvolve o sentido estético e as 
práticas educativas, cruzando vários saberes, sejam eles quais forem: artísticas, culturais, científicas ou 
antropológicas. Desde cedo, a criança aprende a saber movimentar-se e a estar no espaço museológico, 
que já não é estático e cristalizado, mas dinâmico e vivido. 

Assim, revela-se imperativamente a necessidade de estruturar a interdisciplinaridade de ensino das 
Artes em qualidade por excelência, numa pedagogia ativa, cognitiva artística e estética, em que expe-
rimentalismo e a criação apresentam novos contornos de relevância para a educação, interligando as 
diversas tendências nacionais e internacionais. A fruição e contemplação, bem como a interpretação 
e reflexão sobre as obras de arte, revelaram-se como um instrumento de trabalho, em que a aprendi-
zagem da apreciação - «olhar e ver» - permite o desenvolvimento do sentido crítico e estético, sendo 
fundamental o contacto com as obras de arte, nomeadamente, no Museu.

Na Educação Artística, aprende-se a percecionar, a pensar e a dialogar sobre a obra de arte, resultan-
do na capacidade de desenvolver as múltiplas faculdades da criança, permitindo-a a ter maior interesse 
e motivação pelo conhecimento artístico e cultural, e também pela literacia visual. Dialogar sobre uma 
obra de arte, a criança poderá aprender associar ideias, pensamentos, saberes e experiências cognitivas, 
estéticas, emocionais e espirituais, bem como expressar melhor na literacia visual as diversas atividades 
práticas. O diálogo é um modo da criança poder expressar verbalmente a linguagem visual e o seu co-
nhecimento, bem como desconstruí-la e reconstruí-la. Para isso, reflete a partir da experiência estética, 
aproximando-a do mundo artístico, passando a não ser desconhecido, mas familiar. As várias interpre-
tações adquiridas com a perceção, o pensamento artístico e a crítica inspiram outras possibilidades de 
«ver» o mundo: social, histórico, cultural, literário, científico e antropológico.

Neste sentido, analisamos alguns exemplos educativos realizados por outros professores/investi-
gadores, a nível internacional. Orsgood (2004), no seu artigo Undertanding sculptors and scul-
tpting, foca a sua experiência pedagógica através dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, numa 
escola rural, correspondendo ao Year 2, do ensino britânico, provenientes da meios culturais e sociais 
diferentes. 

Neste projeto educativo, a professora pretendia que as crianças aprendessem através da experiência 
de observar, conversar e criar, a compreender as formas tridimensionais, a criação dos artistas e a obra 
de arte. A título de exemplo, no escultor britânico Henry Moore5 (1898-1986), as crianças aprofunda-
ram artisticamente como a influência dos elementos naturais tiveram nas formas orgânicas escultóricas.

Este projeto teve várias fases das quais as crianças aprenderam a conhecer e entender os esculto-
res, numa gradual evolução de aprendizagem, aperfeiçoando olhar perante mundo artístico, tal como 
argumenta Orsgood (1996):

By the end of the project there was some evidence (from conversations and sketches) to 
suggest that all the children were looking more closely at particular sculptures than they 
had done initially (p. 219).

Na contemporaneidade, verificamos, que temos presenciado uma maior utilização destes géneros 
de projetos experimentalistas pedagógicos por se tornarem um excelente instrumento educativo para a 
motivação dos alunos. Contemplamos na investigação em Educação Artística, várias abordagens meto-
dológicas que despertaram o interesse pelo conhecimento científico, estético e artístico dos alunos, bem 
como uma melhoria na literacia visual e cultural. 

Explora-se a exigência intelectual que uma disciplina tem que ter para uma comunidade e determi-
nadas faixas etárias de alunos. Assim, entendemos o que Schütz-Foerste (2010) argumenta no seu artigo 
Imagem no ensino da Arte em Novas e/ou Velhas Perguntas:

O professor de Arte, como um intelectual, traz em sua prática uma continuidade histórica, os 
discursos e práticas construídas no processo colectivo da definição do seu campo profissional 
(Schütz-Foerste, 2010, p. 118).

Esta visão de educação revelou-se uma mais-valia para a contemporaneidade, em que a imaginação 
cognitiva é valorizada no ensino artístico, recorrendo a outras metodologias com base de temáticas pe-
dagógicas. A título de exemplo, Jean Jacques Rousseau6 foi o maior contribuinte desta mudança. Certos 
pedagogos da segunda metade do século XX inspiraram-se na sua nova visão educativa. Rousseau, na sua 
obra Emílio, reforma a educação partir da premissa da aquisição de valores provenientes da «natureza», 
na medida em que o modelo educativo não deveria ser consoante o social, por respeitar regras “artificiais” 
e de autoridade do educador, mas sim em residir no «estado de natureza» (Efland, 2004, p. 693). Assim, 
descobriu o retorno às origens, isto é, “da própria disciplina natural das paixões nascem em Emílio os 
valores morais” (Abbagnano, 1970, p. 290). Deste modo, a criança aprende através da transformação dos 
dados sensíveis os conhecimentos cognitivos. Dewey e Parker, entre outros, deram continuidade ao apelo 
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à experiência no ensino artístico, de modo a criança aprender através da sua vivência quotidiana, valores, 
saberes e conhecimentos artísticos.

Percecionar, pensar e dialogar a Natureza na Educação Estética e Artística teve como objetivo em 
introduzir estes instrumentos educativos para os alunos da Licenciatura em Educação Básica, do Ensino 
Superior de Educação, através de um Seminário7, de modo a poderem contemplar, interpretar e refletir as 
Artes através das recentes preocupações educacionais. Estas consistem em conhecer, respeitar e preservar 
o Património Artístico e Cultural Nacional, bem como o Ambiental, percorrendo a História da Arte através 
de um experimentalismo da sensibilidade estética. 

Aplicaremos, assim, uma estratégia interativa pedagógica entre a compreensão, interpretação e frui-
ção da linguagem plástica, enquanto temática conceptual, numa narrativa visual, para os contextos esco-
lares na descoberta das Instituições Culturais – o Museu. Articulando, assim, construção de um discurso 
estético fundamentado de vários saberes, experiências e linguagens visuais, a partir do que se vê.

A Natureza revelou-se o mote para percecionarmos, pensarmos e dialogarmos desde o século XIX até 
ao presente. Começámos com obra de arte de um pintor paisagista do Museu João de Deus, Falcão Tri-
goso (1879-1956), também representado noutras instituições, por exemplo, no Museu Nacional de Arte 
Contemporânea [MNAC] – Museu do Chiado8. 

A partir desta paisagem pintada por Falcão Trigoso, o espectador, criança ou adulto, aprende a olhar, a 
pensar e a dialogar a obra de arte segundo a sua experiência estética numa conceptualidade, descobrindo 
a Natureza e o que se entende dela, nos fins do século XIX e princípios do século XX. 

Percecionamos como o artista pinta a paisagem, em pequenas manchas soltas, que dão lugar a uma 
continuidade do impressionismo9. Embora ainda seja um artista naturalista10 tardio. Segundo José-Augusto 
França (1990), a paisagem ainda revela o interesse pela “imitação”, um olhar que incute para uma expe-
riência contemplativa da Natureza. A luz, que é exaltada pelas pinceladas fragmentadas, expressam um 
gesto que determina o que capta, o momento. Ausência das pessoas, do corpo humano, exalta a natureza 
para maior protagonismo pictórico. A paisagem ganha relevância com a exaltação da cor verde em deta-
lhes pouco definidos, com apontamentos de cor amarela – os frutos.

Através da pintura de Falcão Trigoso, desfruta-
mos a experiência estética da Natureza, conduzin-
do-nos para outros artistas da arte contemporânea, 
de modo o espectador poder compreender o que se 
entende de Arte na atualidade.  

A experiência estética e a sua vivência passa a ser 
de maior evidência para a compreensão da Arte, em 
detrimento da contemplação, na medida em que o 
público não se encontra fora da arte, mas sim dentro 
dela. Para percebermos esta nova conceção de expe-
riência estética, é necessário olhar para o passado da 
História da Arte, para construímos a nossa identida-
de cultural e entender o pensamento contemporâ-
neo, a cultura visual e o Património Nacional. 

A reflexão e a discussão artística sobre a Nature-
za na Estética originaram o diálogo para a contem-
poraneidade das Artes Visuais. A título de exemplo, 
selecionam-se dois artistas mais conceituados desta 
linguagem visual, representados em Museus Nacio-
nais: Alberto Carneiro e Richard Long, ambos artis-
tas da land art11.

Usufruímos a vivência através da obra de arte 
no Museu. Sugeriu-se em percorrer e descobrir os vários Museus de Arte Contemporânea em Portugal, 
através das obras dos artistas. Com as de Alberto Carneiro, poderíamos visitar o Museu Nacional de Arte 
Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa, ou a Fundação de Serralves, no Porto. Com Richard Long, 
também este último exemplo referido.

Em Alberto Carneiro12 (1937), sentimos a natureza através da obra Um campo depois da colhei-
ta para deleite estético do nosso corpo, de 1973-7613, exposta em 2000, no Museu Nacional de 
Machado Castro + Alquimia + Coimbra, em que transmite a experiência do sentir de uma obra de arte. 
O espectador, adulto ou criança, não se encontra fora da obra plástica, mas sim, no “interior”. Fruímos a 
paisagem, o cheiro, a colheita acabada de se fazer, o tempo do arado, que nos remonta para um passado 
mais longínquo, do que o presente. Por outro lado, também pode ser simbólica, quando contemplamos 
a Mandala14 sobre a paisagem, 199815. Natureza é descoberta in loco no ambiente natural. O artista 
é um caminhante na Natureza, leva-nos a outras sensações no ser e no estar com a obra, a mandala da 
escultura, como se fosse um templo para a meditação espiritual (Consiglieri, 2002). 

Todavia, essa experiência sensorial e estética in loco, por vezes, nem sempre é possível, por se situarem 

FIGURA 1 – FALCÃO TRIGOSO, S/TÍTULO, 
COLEÇÃO DO MUSEU JOÃO DE DEUS



em lugares distantes ou de difícil acesso, no mundo selvagem. Esta vivência da natureza é transportada 
por imagem, a fotografia, por exemplo, no espaço da galeria. Por outro lado, o artista recria o conceito 
da mandala na escultura, numa experiência perto de nós. Com obra Árvore: Mandala de fogo, 1989 
– 1990, em madeira de buxo, da Coleção da Fundação de Serralves - Museu de Arte Contemporânea16, 
Porto, podemos contemplá-la de perto.

 Em Richard Long (1945), artista britânico, também percecionámos e descobrimos a experiência da 
natureza pela dicotomia do conceito entre – o do espaço exterior e a da galeria. O artista valoriza a sua 
cultura em diagramas e a geometrias das formas naturais, em que remontam à cultura celta (Consiglieri, 
2013). Assim, percecionamos a obra Earth Circle (Círculo da Terra)17, 2001, granito, com diâmetro 
900 cm, da Coleção da Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto, que construiu uma 
espécie de diagrama circular a partir de elementos naturais, neste caso, em pedras de granito. Long é 
conhecido pelas suas grandes caminhadas em céu aberto, por exemplo, nas montanhas distantes, ou locais 
ermos. Também, projeta-as para as galerias, criando esculturas com os elementos oriundos dos locais que 
passou, ou documentando com fotografias e mapas.

A caminhada é de uma longa tradição britânica, que inspirou vários escritores e poetas românticos 
(Consiglieri, 2013). Jane Austen (1775-1817), escritora britânica, apresenta a natureza com uma grande 
“intimidade”, revelando o hábito comum das suas protagonistas o passeio campestre, numa atividade 
solitária, a título de exemplo na obra literária Sense and Sensibility. Tal como argumenta Jonathan Bate 
(2000), Jane Austen transparece-a numa harmonia com o ser rural – the supreme example of culture 
working together with nature (Bate, 2000, p. 6). 

Todavia, em Richard Long, a caminhada é apresentada pelo material, por exemplo, a lama, executada 
pelas suas impressões gestuais18 (Gooding & Furlong, 2002): as mãos, cujo símbolo remonta a identidade 
do ser humano coletivo, desde a Pré-História até à contemporaneidade. A obra Círculos de mãos enlamea-
das, 198919, é um dos exemplos desta conceptualidade. Nela deparamos a fusão entre a história cultural 
e individual. A lama retirada das margens do rio simboliza os longos passeios campestres no rio Avon, 
ou seja, a sua experiência da natureza. Por isso, Dickins (2007) apresenta-a como um bom exemplo para 
introduzir aos mais novos, um escultor enquanto caminhante: 

Este quadro foi criado na parede de um salão medieval no Jesus College, Cambridge, 
Inglaterra. Um dos primeiros trabalhos de Long consistiu em caminhar sobre a erva e depois 
fotografar a erva pisada (Dickins, 2007, p. 93).

Esta experiência da Natureza, que percecionamos, pensamos e dialogamos sobre ela, sugere uma 
temática pedagógica artística como instrumento pedagógico a executar, primeiramente, através do 
diálogo estético, ou com uma visita e experiência no Museus, e, posteriormente, numa atividade 
plástica em contexto escolar. 

O espectador, criança ou adulto, experimenta uma nova dimensão da natureza, com uma consciência 
ética ambiental e, simultaneamente, compreende o que se entende cognitivamente de uma obra de arte. 
O processo de criação do artista é transferido para a prática artística infantil, na medida em que ela cons-
ciencializa conceitos, ideias, formas e técnicas visuais. Também, a aprendizagem da criança abre outros 
caminhos de valores humanos e ecológicos, bem como culturais e sociais da comunidade. As artes visuais 
na educação já não são entendidas como mero exercício formal e técnico, explorando a motricidade fina, 
mas uma disciplina cognitiva que se aprende, se compreende e se estuda a gramática, a literacia e a cultura 
visual, para poder comunicar, expressar e experimentar essa mesma linguagem. 

Esta experiência estética dada através da descoberta da Natureza até à atualidade apela à consciência 
do ser humano, de modo adquirir uma identidade cultural, ora nacional ora internacional, através do 
diálogo, do ver e da experiência do sentir e do fazer. Neste artigo, o discurso integra-se numa composição 
orientada por tema no contexto da linguagem contemporânea, percorrendo a experimentação plástica, 
como instrumento de pedagogia nas Artes Visuais na Educação. Trata-se de entender o experimentalismo 
que um educador e professor possa atuar em contexto escolar, com fins de promover o desejo de ter o 
conhecimento e descobrir novas estratégias. Manifesta, deste modo, uma narrativa visual como proposta 
interativa educativa que anima à descoberta da experiência de cada um, que se revela promissor para um 
ensino motivador e participativo.

Efetivamente, não deixaremos descrever algumas palavras que motivaram a procura e o desafio dos 
educadores e professores de arte a serem investigadores nas suas diversas perspetivas pedagógicas, tal 
como constatamos em Machado (2010):

A Abordagem Triangular20 não serve para quem quer um manual, nem tem caráter prescrito. Requer o 

espírito livre, a disciplina investigativa e a disposição corajosa para perceber o que se anuncia ao longo dos 

passos no caminho, o que o mapa mostra e a bússula não define: as escolhas e a intenção do viajante (p. 79).
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Verificamos, que Educação Estética e Artística, quer a nível internacional quer nacional, fomenta a 
promoção do conhecimento como um benefício da identidade da criança, da criatividade, da expressão 
e do experimentalismo, do conhecimento e da literacia visual e cultural, bem como a consciência do 
ser humano com a comunidade, através de um «olhar» minucioso para o Património Nacional Cultural 
e Artístico, e Ambiental.

1 Em 1982, surgiu Discipline-Based Art-Education, por Getty Eduacation Institute for Arts, com J. Paul Getty Trust, que desenvolveu o 

modelo interdisciplinar das quatro disciplinas artísticas, com um grupo de 17 educadores de arte.

2 Este modelo de “inquérito estético” (aesthetic inquiry) é uma aplicação do método socrático da filosofia clássica, em contexto escolar, 

em que os alunos aprendem a desenvolver as suas capacidades cognitivas como as afetivas, de modo a cruzarem as suas experiências 

vivenciais com as estéticas.

3 O Programa Primeiro Olhar, tal como designaram Fróis, Gonçalves e Marques, é uma das referências de base para o presente Programa 

Nacional de Educação Estética e Artística (Cf. Gonçalves, R. M., Fróis, J. P. & Marques, E. (2002). Primeiro Olhar. Programa Integrado das Artes 

Visuais. Caderno do Professor. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Serviço de Educação e bolsas).

4 O PEEA é também cofinanciado pelas Fundação AGA KHAN, Fundação Calouste Gulbenkian e Organização dos Estados Ibero-americanos 

(OEI). (Cf. http://www.dge.mec.pt/educacao-artistica.)

5 Visite a obra de Henry Moore da Coleção Berardo, no jardim, do Centro Cultural de Belém.( Cf. http://pt.museuberardo.pt/colecao/obras/855) 

6 Esta visão educativa de Rousseau influenciou alguns pedagogos tal como Pestalozzi e Froebel, bem como educadores de arte Parker e 

Dewey, nos seus modelos experimentalistas.

7 Este artigo surge na continuidade de um seminário, intitulado Os Museus e a Educação Artística, com a subtemática “Percecionar, pensar e 

dialogar na Educação Estética e Artística”. Realizado no 27 de abril de 2016. O Ciclo de Seminários era intitulado: Artes Visuais na Educação 

Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, Aprendizagens e práticas no ensino artístico. Composto por três temáticas pedagógicas: II Seminário, 

corresponde - A Interdisciplinaridade nas Artes e na Cultura. CIJD 19 de maio de 2016; III Seminário - Didáticas das Expressões Visuais. CIJD 7 de 

junho de 2016. No Centro de Investigação João de Deus, com o apoio da ESE João de Deus, no Museu João de Deus, Lisboa.

8 Consulte o site do Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado (Cf. http://www.museuartecontemporanea.pt/)

9 Impressionismo é um movimento que surgiu nos anos 60 do século XIX. Os artistas trabalhavam ao ar livre e estudavam os efeitos da luz 

natural, sendo por isso, as obras tinham um caráter espontâneo com pinceladas livres (Cf. Gombrich, 1993).

10 Naturalismo é um movimento do século XIX, que pretendiam imitar “fielmente” a natureza, através de cenas campestres e, também, 

com cenas quotidianas de trabalhadores rurais (Cf. Gombrich, 1993).

11 land art é um movimento de arte contemporânea, que surgiu nos anos 1960, nos EUA e na Grã-Bretanha, depois expandiu-se por vários 

países. Os artistas trabalham com a natureza, criando formas escultóricas ou pictóricas, a partir de materiais naturais, que, por vezes, não 

perduram com o tempo, fundindo-se com a Natureza, como o ciclo cósmico. Ficando apenas as fotografias e documentos (Consiglieri, 2013).

12 Alberto Carneiro dedicou-se ao estudo de várias filosofias orientais desde Zen, Tao a Tantra, bem como, como a Psicologia Profunda 

ocidental. Viajou pelo Oriente e pelo Ocidente com intuito de entender e aprofundar as várias culturas.

13 Consulte o site para ver a obra do artista (Cf. http://www.aica.pt/pt/artists/alberto-carneiro/)

14 Mandala é um conjunto de formas geométricas complexas com cores simbólicas, circunscritas num círculo, por vezes, emoldurado num 

quadrado, que se manifesta como forças cósmicas e o Universo, que conduz à iluminação de quem a contempla, servindo, assim, de suporte 

à meditação. A mandala varia consoante a cultura a que está associada (Chevalier & Gheerbrant, 1982, p. 434). 

15 Alberto Carneiro, na obra Mandala sobre a paisagem, 1998, Parque Metropolitano de Quito. Foto: Mario Vasconez. Fonte: http://static.

panoramio.com/photos/large/21444188.jpg

16 Consulte o site da Fundação de Serralves:  http://www.serralves.pt/pt/museu/a-colecao/obras-por-artista/?l=C&col=&cat=

17 Consulte o site da Fundação de Serralves: http://www.serralves.pt/pt/museu/a-colecao/obras-por-artista/?l=L&col=&cat=

18 Consulte o site oficial do artista Richard Long: http://www.richardlong.org/

19 Cf. http://www.jesus.cam.ac.uk/wp-content/uploads/mudwork.jp 

20 Ana Mae Barbosa, investigadora e pedagoga brasileira, é de enorme relevância no contexto escolar brasileiro e português. Foi a 

criadora e fundadora da Abordagem Triangular, que consiste em apreciar, contextualizar e fazer arte. Investigadora/professora Regina 

Machado cita-a por ser a base da reforma do Programa Curricular brasileiro.
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