
COMEÇA HOJE… EM CRIANÇASD OS 3 AOS 10 ANOS DOSAFETOS NA EDUCAÇÃOE STÉTICA E ARTÍSTICA 



Apresentação
A Revista Científica Educação para o Desenvolvimento é uma 
publicação semestral da Escola Superior de Educação João de Deus 
(Lisboa - Portugal).

Âmbito e Objetivos
A revista tem como missão o estudo e a investigação no âmbito das Ciências 
da Educação ou áreas afins.
A revista tem os seguintes objetivos:
– Proporcionar a divulgação de trabalhos de natureza científica e de projetos 
de investigação no domínio das Ciências da Educação ou áreas afins;
– Promover o intercâmbio científico e profissional entre docentes e 
investigadores nacionais e internacionais;
– Divulgar a produção de investigação dos estudantes que frequentam 
os mestrados da Escola Superior de Educação João de Deus e de outras 
instituições de ensino superior;
– Aprofundar a relação entre a teoria e a prática no domínio da educação;
– Proporcionar o intercâmbio nacional e internacional com publicações 
científicas da especialidade.

Número de Identificação de Pessoa Coletiva
500 852 006

Edição
Escola Superior de Educação João de Deus

Registo ERC 125979

ISSN Digital  2183-8518

Sede e Redação
Escola Superior de Educação João de Deus
Av. Álvares Cabral, 69 - 1269-094 Lisboa
Tel. 213 968 154 | Fax. 213 967 183
Email: ese@escolasjoaodeus.pt 

Conselho de Direção
Diretor 
António Ponces de Carvalho
Vice-Presidente
Bernardo Ponces de Carvalho Ávila de Abreu
Tesoureiro
Maria José Oliveira Vallêra
Secretário
Maria Helena Santos Andrade Silva Teles
Vogal
João Miguel Barcelos Lopes da Silva

Diretor
António Ponces de Carvalho

Coordenação Editorial
Maria Paula Branco

Conselho Científico
Investigadores Nacionais:
Diana Boaventura
Isabel Silva Ruivo
João Malaca Casteleiro
José Maria de Almeida
Maria Filomena Caldeira
Paula Colares Pereira
Rodrigo Queirós e Melo
Ruben de Freitas Cabral
Violante Magalhães
Vítor da Fonseca

Investigadores Estrangeiros:
Gustave-Nicolas Fischer
Dolores Madrid Vivar
Maria Josefa Mayorga Fernandez
Juan Antonio Morales Lozano

DEZEMBRO DE 2017



4

6

14

28

44

56

SUMÁRIO

PRODUZIR E PARTILHAR 
INVESTIGAÇÃO
António de Deus Ramos Ponces de Carvalho 
Diretor 

O FUTURO COMEÇA HOJE…
Ruben de Freitas Cabral

RECONHECIMENTO DE EMOÇÕES DE  
EXPRESSÕES
FACIAIS
EM CRIANÇAS DOS 3 AOS 10 ANOS
Isabel Ruivo; Paula Colares Pereira; Maria Filomena Caldeira; Diana Boaventura 
Centro de Investigação João de Deus

O PAPEL DA SUPERVISÃO
PEDAGÓGICA 
NOS PRIMEIROS ANOS DA PRÁTICA DOCENTE NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Patrícia Mosqueira; José Maria de Almeida 
Centro de Investigação João de Deus

ABC DOS AFETOS
Isabel Ruivo  
Centro de Investigação João de Deus

A GRAMÁTICA 
DA COR 
NA EDUCAÇÃO ESTÉTICA E ARTÍSTICA 
Joana Consiglieri 
Centro de Investigação João de Deus



António de Deus Ramos Ponces de Carvalho
Diretor 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 4                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

PRODUZIR E 
PARTILHAR 

INVESTIGAÇÃO



Com este quinto número – publicado, desta feita, exclusivamente em 
suporte digital – da Revista Científica EDUCAÇÃO PARA O DESENVOL-
VIMENTO, editada pela Escola Superior de Educação João de Deus, 
pretendemos continuar a contribuir para uma reflexão mais alargada 
a respeito da Educação, no propósito de incrementar a sua melhoria, 
quantitativa e, sobretudo, qualitativa, e desempenhar um papel cada 
vez mais relevante no desenvolvimento de cada indivíduo, de cada co-
munidade e, acima de tudo, do nosso querido e amado Portugal.

Inovámos e contribuímos para o desenvolvimento e bem-estar da população quando, em 
1882, foi criada a Associação de Jardins-Escolas João de Deus, que é a mais antiga instituição de 
ensino infantil no País e que foi denominada por meu avô, João de Deus Ramos, como “Curso 
de Didática Pré-primária pelo Método de João de Deus”.

Nesta edição poderemos encontrar um excelente texto do nosso ilustre docente Ruben de 
Freitas Cabral, com o título – “O Futuro começa hoje”.

Divulgando conhecimento e partilhando uma reflexão sobre a inteligência emocional na in-
vestigação, as docentes Isabel Ruivo, Paula Colares Pereira, Maria Filomena Caldeira e Diana 
Boaventura, do Centro de Investigação João de Deus, apresentam um estudo designado por 
“Reconhecimento de emoções através de expressões faciais em crianças entre os 3 e os 10 anos”.

O papel da supervisão pedagógica no primeiro ano de prática docente no 1.º Ciclo do Ensi-
no Básico é objeto de um trabalho elaborado por Patrícia Mosqueira e José Maria de Almeida.

“O ABC dos Afetos” da autoria de Isabel Ruivo aborda a questão dos afetos e das relações 
intergeracionais. 

A questão da experimentação da cor associada a outras artes e técnicas é analisada por 
Joana Consiglieri, que nos proporciona um olhar sobre a gramática da cor na educação esté-
tica e artística. 

Merece realce, por outro lado, a publicação do nosso docente Gustave-Nicolas Fischer, “Psi-
cologia da Saúde e Cancro/Psychologie de la Santé et Cancer”, edição bilingue, em suporte 
digital, apensa a este número.

Acreditamos cumprir assim, mais uma vez, o nosso desígnio de produzir investigação cien-
tífica na área da Educação e de a colocar ao dispor de todos.

Contamos com todos e sabem que podem contar connosco!
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Ruben de Freitas Cabral

1O mundo do telejornal é uma digressão pela desgraça. Conta-se o que é imediato. Valoriza-se o 
que causa mais incómodo. Na limitação interior das nossas casas, a bomba que dilacerou Manchester, ou 
os ataques à facada em Londres, parecem ter acontecido na esquina da nossa rua, quando muito, no bairro 
contíguo. A notícia é depois manipulada nos seus mais ínfimos pormenores todos os dias, todo o dia, dia a 
dia, até à exaustão.

A realidade – a percepção do que acontece – surge assim como um mosaico de pequenos acasos que só 
adquirem sentido na sua linearidade sequencial. Uma suma de listas, qual delas a mais inquietadora.A con-
fusão acentua-se com a cacofonia produzida pelas redes sociais, em que a opinião se confunde com o facto, 
o facto com a realidade alternativa, a realidade alternativa com a verdade. Esta metodologia imediatista, 
descontextualizada e delirante produz uma visão do mundo como uma realidade individualizada, desagre-
gada, balcanizada, que impede uma percepção contextualizada do que acontece e apela à linearidade causal 
das coisas. A reacção instintiva compele-nos para um mundo baseado em factoides, que vivem por si só, 
que se acumulam e encadeiam esterilmente e que não permitem uma visão multidimensional e histórica do 
nosso tempo. Abundam, assim, os radicalismos sociais, os fanatismos religiosos, as intolerâncias políticas, 
os hipernacionalismos desencorporantes, os nativismos redutores, a violência espúria, o descontrolo con-
correncial, a inépcia governamental, a miopia étnica, o segregacionismo desumanizante, os egoísmos mais 
paralisantes, os tweetts mais desconcertantes.

Este desaguisado aparece como normal nos tempos que correm. Parece não haver tempo para a reflexão, 
para a síntese do tempo, para a contextualização do que vai acontecendo. A realidade é assim como que 
uma miragem que muda à medida que o sol se põe. A vida parece ocupada pelos afazeres amontoados e por 
relações há muito automatizadas. Somos assim como escarvas na Grande Máquina do Mundo, meras peças 

O FUTURO
COMEÇA HOJE…
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numa engrenagem monumental que nos une e nos define. O nos-
so mundo parece assim emparelhar com noções assombradiças, 
como as de destino, fado ou indisponibilidade. A vida percebe-se 
como previsível, determinada, ordeira, simétrica, dependente, em 
que as hierarquias de poder sobre predominam e nos fazem sentir 
impotentes, mas que, de algum modo, nos emprestam a ilusão de 
alguma segurança. A abdicação da nossa vontade em favor da de 
outros alicerça-se nesta noção de ordem em que uns mandam e 
outros obedecem, em que uns detêm o conhecimento e o saber 
dos outros é menorizado, em que o saber é codificado, empacota-
do, oficializado e servido como a revelação da ciência. A realidade 
reduzida a um modelo e a estruturação da sociedade em grupos 
fragmentados assume-se como um modelo razoável de ordem pla-
neada. Afinal, a vida da maioria das pessoas revolve diariamente 
sobre horários, tarefas, requisitos, caminhos preordenados, em-
pregos que pela sua repetibilidade entorpecem a oportunidade de 
pensar criativamente, a espiritualidade reduzida ao ritual, a cida-
dania ao voto no club político preferido.Não têm faltado profetas, 
homens e mulheres que apelam a um mundo mais humanizado 
e humanizante. Um notável historiador americano, Arthur Schlesinger1escreveu uma espécie de diatribe 
contra este apagamento das consciências: Em assuntos de religião, a Igreja diz, “Deixa-me pensar por ti.” 
Em assuntos de conduta pessoal, a comunidade declara, “Nós pensaremos por ti.” Em assuntos políticos, os 
líderes partidários anunciam, “Nós já pensamos por ti.”

Neste contexto que fazer da liberdade, do emaranhado das coisas, da nossa incapacidade de prever o 
amanhã? Da ciência que aponta para indícios do que pretendemos saber? Para observações despidas do 
imediato ou de crendices? Que respostas temos para a violência, institucionalizada ou não, para além de 
processos repressivos? 

E se esses são cada vez mais sofisticados, e são, como gerir as bolsas de caos, de violência e de ódio que 
teimam em subsistir em várias regiões do nosso globo? As mais poderosas máquinas de guerra do mundo 
têm soçobrado, mas as vítimas maiores continuamos a ser nós. Afinal a Grande Máquina do Mundo nem 
sequer é uma geringonça que vai funcionando. 

A comunicação imediatista, 140 caracteres de cada vez, não produz nem política nem opinião. Não é 
mais do que uma reacção extemporânea. Todavia, a presumida autoridade do remetente, pode conferir a 
esses 140 caracteres pergaminhos de autenticidade. A roda maior movendo a mais pequena. Esta noção de 
que somos a roda menor, talvez mesmo inconsequente, desculpabiliza-nos da nossa cidadania. Passamos 
de sujeitos responsáveis, a meros objectos espectadores. A verdade, ainda que relativa, não nasce da nossa 
reflexão, mas surge como uma dádiva de alguém que julgamos superior.

Se aceitarmos a Grande Máquina do Mundo como matriz do que acontece, tudo parece encaixar: a ver-
dade produzida, a educação prescritiva, a possibilidade circunscrita. Há objectivos, há metas, há processos 
de avaliação. Não há emergência, não há inesperados, não há complexidade. E se os há, são aberrações. 
Caímos facilmente no administrativismo imperialista, em que a política se subtrai à imaginação e o governo 
à construção do amanhã. Temos conhecido nestes últimos anos de crise económica e financeira exemplos 
mais que suficientes.

1 Schlesinger, Arthur M. (1972). Nothing stands still. Cambridge, MA: The Belknap Press, p. 138.
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O que acontece nas salas de aula não é muito diferente. O mundo surge como uma doação pré-conce-
bida, determinada, destinada a ser vertida num teste qualquer. Não define o que sabemos, não incorpora o 
que pensamos, não deriva do que vemos. E assim, conjugamos o nosso papel de espectadores do mundo 
ao de apreendedores duma versão prescritiva do que se espera que aconteça. A realidade é, assim, algo que 
nos é enviado por uma rede tecnológica qualquer. Basta olhar, ler e decorar. A ciência ensina-se e não nasce 
da hipótese que se experimenta. A compreensão das coisas, mera apreensão de normas conhecidas. A noção 
de cidadania pouco mais que um programa curricular e um ritual programado.

Por esta perspectiva, o mundo parece circunscrito a uma espiral descendente. As primaveras árabes 
acabadas como outras primaveras anteriores. O progresso dos povos reduzido ao empobrecimento das na-
ções. Os líderes deste mundo enredados em teias de corrupção. Há um Trump como Presidente dos Estados 
Unidos que foge à cooperação e que relega indícios científicos a propaganda infundada. Há uma União 
Europeia que permanece ainda impermeável à vontade e ao bem-estar dos cidadãos como o seu bem maior, 
e emaranhada num processo de nervoso miudinho sobre o seu futuro. Temos uma Rússia empobrecida, mas 
expansionista. Uma China imensa de possibilidades, mas sobre a qual recai ainda muita desconfiança. Uma 
África riquíssima, mas entorpecida pela miséria tornada endémica pelas cleptocracias vigentes. Uma América 
Latina ensombrada pela falta de perspectiva e pela corrupção. E mesmo os Árticos e Antárticos dissolvem-se 
no mar que ameaça submergir algumas das nossas cidades mais emblemáticas.

Os empregos, que há pouco possibilitavam uma vida interessante, viajam para lugares economicamente 
mais convenientes, ou simplesmente desaparecem. Há cidades outrora vibrantes que apodrecem. Outras 
que simplesmente deixaram de existir. As migrações maciças ameaçam culturas e conhecem a morte no mar, 
na desesperança ou em muros intransponíveis. Guerras localizadas destroem culturas que viveram milénios. 
O fosso que separa os que detêm a riqueza dos que a não têm alarga-se e aprofunda-se. Um curso superior 
acaba quanta vez numa central telefónica ou de telemarketing. Cientistas, altamente treinados e eminente-
mente capazes, passam de estágio a estágio, de projecto a projecto, ou então, quando muito, escondem-se 
em lugares temporários nos ministérios deste mundo.

Acima de tudo, permanece o medo do amanhã, o receio do que nos poderá acontecer, a inseguridade 
do pouco que ainda temos. A Grande Máquina do Mundo já não assegura estabilidade, previsibilidade e 
equilíbrio, como parecia fazer noutros tempos. A tecnologia compete com imensa vantagem com o trabalho 
braçal que requeria muito esforço, mas pouca sofisticação académica. A economia do conhecimento não 

favorece o saber humanístico, mas o tecnicismo. Tudo isto aponta 
para a capacidade de sobrevivência da Grande Máquina. O seu 
canto de cisne se começou, ainda não se ouve.

Vivemos uma revolução tecnológica talvez tão relevante como 
a revolução industrial, mas que progride a uma velocidade digital. 
Esta revolução mexe com todos os sectores da sociedade, desde 
a automatização das indústrias a índices crescentes de conecti-
vidade, que permitem ao cidadão comum um acesso enorme à 
comunicação, à informação e à aprendizagem, mas que também 
possibilita a grupos minúsculos e autónomos de radicais de toda a 
espécie actos barbáricos de terrorismo. Tudo isto causa ansiedade, 
medo, desassossego.
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2O mundo do telejornal pode preferir a desgraça, mas nos interstícios das notícias e na publicidade, 
vamos percebendo que para além do infortúnio, da violência doméstica ou social, dos desacordos interna-
cionais, da catástrofe pré-anunciada, há uma outra realidade que vive da esperança pelo mundo melhor 
que se materializa; que a violência, onde existe, está a ser combatida, denunciada e transformada; que o 
desacordo entre nações pode ser um factor positivo de cooperação aprofundada e mesmo de união; que 
muitas catástrofes são eficazmente evitadas; que o mundo afinal não é uma máquina, que a previsibilidade 
é quando muito uma probabilidade, que o determinismo uma falácia. Afinal, o mundo, a vida, a realidade 
estão em aberto, a possibilidade quase sem limites, a vontade de fazer bem ainda a matriz da humanidade.

Um dos relatórios da UNESCO2, escrito profeticamente há já alguns anos, aponta para essa outra natureza 
da realidade: “The future is not some place we are going to, it is one we are creating. The paths to it are not 
found, but made, and the making of these pathways changes both the maker and the destination”. É evidente 
que o nosso mundo não é uma dádiva de um deus-menor a que temos de nos submeter. O mundo, a vida, a 
realidade percebida emerge do esforço, do pensamento e da acção de todos as pessoas que habitam o plane-
ta. É um processo co-evolutivo. Assim sendo, determinismo, previsibilidade, ordem pré-estabelecida, equilíbrio 
estável transformam-se em miragens. É evidente que neste contexto a realidade como emergência faz sentido.

Não restam dúvidas de que o mundo em que vivemos hoje é muito melhor do que aqueles em que vivemos 
anteriormente. Nem outra coisa seria possível numa perspectiva de desenvolvimento, uma vez que processos 
desenvolvimentistas não são regressivos. Bastará olhar para os avanços que temos feito na saúde das pessoas e 
dos povos, na capacidade de alimentar uma população crescente e em vias diferentes de desenvolvimento, na 
escolarização das pessoas de todas as idades, na capacidade tecnológica da produção e da comunicação, na 
crescente tendência para a cooperação entre os povos, no aparecimento duma consciencialização global sobre 
certos desafios como o aquecimento global ou a abertura dos mercados, na crescente emergência duma etologia 
ecuménica para múltiplas áreas, como a exploração do trabalho infantil, a igualdade de direitos e salários entre 
homens e mulheres, práticas corruptivas de toda a espécie, tráfico humano, agressão armada de estados sobre 
nações, modos desejáveis de cooperação entre pessoas, povos e estados, afirmação de processos de criação de 
riqueza das comunidades, sentido de responsabilização mútua, estabelecimento de organismos internacionais de 
resolução de disputas, construção de vias de comunicação cada vez mais aproximantes, a promessa de meios e 
processos financeiros capazes de reduzir, ou mesmo acabar, com processos de corrupção e de fraude.

As grandes migrações sempre existiram. Todos procuramos um lugar ao sol. Vivemos de novo um desses 
momentos. Por um lado, sabemos que temos de ir ao encontro daqueles em perigo de vida por guerras, 
fomes e perseguições. Por outro, os números são de tal modo avassaladores que produzem o medo da dis-
solução de culturas milenares na velha Europa. O medo avoluma-se porque acontece numa altura em que os 
migrantes vêm maioritariamente de países muçulmanos que atravessam um novo ciclo de fundamentalismo 
religioso. Para um europeu dos nossos dias é difícil conviver com a burka e com práticas que humilham a 
mulher e que não facilitam uma integração humanizante com as nações de acolhimento. 

Os países do Islão eram em geral liberais no convívio com outras culturas até há bem pouco tempo. O 
Levante dos séculos XIX e até metade do século XX era um espaço de convivência aceitável, e isso é testemu-
nhado pela literatura da época. O fundamentalismo que vingou depois não só destruiu pontes entre cristãos 
e muçulmanos, como entre sunitas e xiitas. 

2 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Paris, France. (1989). Qualities required of education today to meet 
foreseeable demands in the 21st century. Washington, DC: ERIC Clearinghouse.
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O financiamento, por exemplo, do terrorismo islâmico, maioritariamente sunita, vem em grande parte 
da Arábia Saudita e de outros estados do Golfo, onde o fundamentalismo Vaabita impera. Nesta disputa 
entre sunitas e xiitas, o Irão, xiita, combate com determinação o terrorismo sunita, se bem que mantenha 
organizado o sistema que alimenta as suas clientelas de terror.

Os estados do Golfo, por sua vez, apesar do desenvolvimento acelerado, encontram-se a braços com 
desafios humanos difíceis de resolver: o número relativamente escasso dos seus cidadãos está rodeado por 
populações estrangeiras muito mais numerosas, mas que vivem em condições, por vezes, degradantes. Ora 
são estas pessoas, oriundas do Paquistão, das Filipinas e doutros países, que constituem o verdadeiro capital 
humano do trabalho. Não me parece uma situação sustentável, a não ser que sejam formuladas rapidamen-
te políticas sérias de integração.

As sociedades multiculturais constituem a normalidade dos nossos dias e dos dias que hão de vir. Toda-
via, aquilo a que temos assistido nos últimos anos não parece conduzir à formação de comunidades em que 
as pessoas se aceitam e caminham ao encontro umas das outras. Os “banlieues” da França e os “ghettos” 
doutros países são disso prova suficiente. Traduzem na sua dureza e incapacidade de comunicação a difi-
culdade em introduzir políticas integradoras verdadeiramente humanizantes. Todavia, como escreve Kelly3: 
“O desprezo eterno pelos recém-chegados é tão antigo como a primeira cidade”. É claro que alguns dos re-
cém-chegados conseguem subtrair-se a estas situações de segregação e entrar na normalidade da nação de 
acolhimento. Todavia, o fundamentalismo religioso de uns e o hipernacionalismo que varre parte da maioria 
constituem obstáculos difíceis de transpor. 

O multiculturalismo tem fragilidades e uma delas é que pode conduzir a uma armadilha: a do relativismo 
cultural. Há valores universais inerentes à condição humana e que se sobrepõem a muitos outros. Há cultu-
ras que têm práticas eticamente inaceitáveis, como, por exemplo, a circuncisão feminina, a pena de morte, 
o infanticídio de bebés femininos, a inferiorização deliberada da mulher e práticas afins. Tais práticas têm de 
ser combatidas e eliminadas. Não são compatíveis com uma comunidade civilizada.

É claro que quando tudo falha, resta a escola. Parte-se do princípio de que se pusermos alunos de           
etnias diferentes numa sala de aulas eles acabarão por se entender. Tal não acontece com muita frequência. 
A sociedade dominante consegue quase sempre arranjar meios de segregar as minorias. Por outro lado, a 
escola não é um areópago de discussão, mas uma fábrica de verdades definidas. Os alunos encontram-se na 
escola, mas depressa se desagregam em grupos definidos pelas diferentes etnias. A socialização só tem sen-
tido quando é integração. Integração significa cedências entre as partes, um caminho com dois sentidos. A 
maioria incorpora na sua cultura aquilo que a enriquece, as minorias abandonam aquilo que parece incom-
patível com os valores da comunidade que as acolhe, mas retêm o direito de contribuir para a modificação 
e desenvolvimento da cultura dominante.

Para além disto, a missão da escola reduz-se ainda e sobretudo a ensinar coisas. Claro que o valor destas 
coisas é altamente relativo. Não é, todavia, necessariamente negativo. As estradas do desenvolvimento não 
são geralmente eficientes, se bem que possam ser eficazes. É impressionante o quanto tem sido conseguido 
na alfabetização das populações, na formação de profissionais e na dispersão geográfica das instituições 
educativas. Todavia, surge-nos um paradoxo: se as nações ocidentais conseguiram obter um alto nível de 
escolarização, e consequentemente, uma compreensão maior da complexidade da vida, porque será que se 
continua a cometer tanto erro? 

Como é possível que estejamos de novo a cair nas garras de nacionalismos necrófilos? Porque pomos 
em causa instituições de governo e de administração que, apesar de imperfeitos, trouxeram paz à Europa?

3 Kelly, Kevin. (2010). What technology wants. New York: The Pengin Group. DOI: Kindle. Loc 1020-15
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 Como é possível que miopias políticas prefiram concorrências nacionalistas a sistemas de cooperação 
global? É impressionante o nível de riqueza criada pelos processos de mundialização. Basta olhar para a Chi-
na, para o Vietname, para a Turquia e tantos outros países. Também é indiscutível que essa riqueza deixou 
muitíssima gente de fora. Há muito trabalho ainda por fazer.

Se é certo que a escola providencia algum conhecimento, certo é também que não é um centro de 
sabedoria. A escola valoriza pouco a experiência e os saberes que as crianças já possuem. Raramente se 
constrói sobre o que já existe. O que geralmente conta é o menu de conhecimento prescritos para a escola. 
Ora, há que dar valor ao conhecimento, mas não chega. O conhecimento produz lógicas redutoras porque 
circunscritas pelo currículo e pelo manual. Vê-se por lentes altamente filtradas. Percebe-se aquilo que essas 
lentes deixam passar. Precisamos urgentemente de sabedorias libertadoras. Vivemos, assim, numa tensão 
ansiolítica entre a receita e a redenção.

3Precisamos de mais governo e de menos estado. Precisamos que a res publica seja verdadeiramente 
pública, que envolva os cidadãos, que informe correcta e ajuizadamente, e que a política do quotidiano deixe de 
depender dos sound bites que desinformam mais do que esclarecem. 

A dissociação das pessoas dos órgãos (eleitos ou não) que as governam tem muito a ver com a interiorização 
da ideia de que a sua voz se resume aos cantares de um folclore eleitoralista e de que os políticos passaram a 
meros profissionais que as não representam. A acção governativa esvai-se na sequência desmemoriada de inau-
gurações, de discursos, de comícios, de deambulações por feiras e mercados, tudo feito e refeito até à exaustão. 
Nada disto contribui necessariamente para o bem comum. Persiste a ilusão da política como corrupio, da palavra 
como sinal vazio, da acção como aceno ao que deveria ser feito. Os governantes despiram-se do tempo para 
pensar, discernir, aprofundar ideias, conversar, atentar no bem comum. Vive-se a vertigem do inconsequente e a 
voragem do que é fútil.

Governa-se no interstício das crises, decreta-se para o imediato e reage-se ao que vai aparecendo. Lidera-se 
pouco e gere-se demais. O resultado é a orgia do controle, o esmagamento da acção reflectida e a ilusão de que 
o que acontece é inevitável. Neste sonambulismo político parece não haver lugar para a discussão livre do que 
deveriam ser os desígnios maiores da nação, o seu lugar no mundo e os propósitos das nossas vidas.

O governo reduz-se a uma vilegiatura tecnocrática, em que a responsabilidade se dilui na ausência de sanção. 
As leis nascem da necessidade de prover ao futuro, mas vive-se de ordens emanadas de fora, eivadas de burocra-
cia e de estatísticas despersonalizantes. Essas ordens, maquilhadas em decretos de toda a espécie, são entregues 
a tecnocratas que, convencidos da sua inevitabilidade, aplicam-nas maquinalmente. Abundam as assessorias. 
Multiplicam-se as comissões. Discute-se tudo até à exaustão. 

Governa-se por empreitada. Assim, em vez da lei pensada e justa, surgem resmas de regulamentos que 
engordam uma burocracia já de si morbidamente obesa. Inevitavelmente, destempera-se a produtividade. A so-
ciedade civil apaga-se. Os grupelhos pseudopolíticos atropelam-se. A cacofonia politiqueira ensurdece. A vivência 
democrática dissolve-se no confronto instrumentalizado. Muitas das associações civis e sindicais transformam-se 
em coutadas, manipuladas por castas dinásticas, hirtas no tempo e por ele entorpecidas. Assistimos, assim, a um 
teatro do absurdo, sentados numa geral de aparente impotência.

Inventou-se a ideia de que o dinheiro nascia do dinheiro. Desindustrializou-se o país, abateu-se a frota, pa-
gou-se a não-produção. Parece que nada rendia tanto como o investimento nuns produtos financeiros que nin-
guém sabia bem o que eram, mas que criavam fortunas, pelo menos em papel. O descanso transformou-se em 
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direito e deixou de ser uma necessidade. Inculcou-se a cultura da dependência, do subsídio, do emprego como 
corolário da licenciatura, do conformismo como máscara da liberdade.

Armadilhou-se o conceito de que a causa das crises financeiras residia nos pobres e nos remediados que 
gastavam desmesuradamente, muito para além das suas capacidades. Ninguém perguntou, todavia, onde é que 
eles iam buscar os milhares de milhões de Euros ou de dólares que engrossaram as dívidas das sociedades em 
que viviam. Acreditou-se na idiotice de que as economias nunca parariam de crescer e que, por conseguinte, nada 
havia a recear. Foi um fartar vilanagem! 

Em breve tudo se esvaiu.

Todavia, após décadas de desvario, é difícil reaprender a sobriedade racional e responsável. Continua-se a 
confundir legalidade com ética, a praticar uma aritmética primária que enfraquece os cidadãos mais frágeis, e os 
despe das últimas réstias de dignidade. Aplica-se a austeridade sem imaginação e sem se atender às suas conse-
quências na vida das pessoas. Falta imaginação e perdeu-se o sentido da decência.

É evidente que os faustos estatais terão de ir desaparecendo e que o fascínio do acto administrativo deverá 
dar lugar a sistemas de governação que promovam o desenvolvimento e assegurem a sustentabilidade económi-
ca e financeira das nações. O desmantelamento das burocracias desnecessárias e impeditivas da produtividade e 
do desenvolvimento já causa sofrimento e ainda mal começou. 

O fortalecimento de governos esclarecidos, que naturalmente se avizinha, vai resultar num emagrecimento 
substancial da máquina estatal a que o impacto tecnológico não será alheio. Terá de se governar com menos 
gente e mais ideias. Com menos esforço e maior criatividade. Tudo isto vai mexer com aparelhos poderosos de 
interesses corporativos e nada será pacífico ou parecerá racional. 

É evidente que os muitos milhares de funcionários que ainda corporizam o fausto estatal terão de encontrar 
outras maneiras de viver. É evidente, também, que todo este processo terá de ser conduzido num contexto huma-
nizante e digno. Não se pode repetir a aritmética do empobrecimento daqueles que já pouco ou nada têm. Acima 
de tudo, é imprescindível conjurar processos de criação de riqueza, de transformar mãos estendidas em mãos que 
produzam, de libertar o génio das pessoas, de subverter a razão burocrática de existir, de gerar criatividade, de 
gerir sobriamente, de promover comunidades interdependentes e sustentáveis. 

Tudo indica que o futuro não vai criar mais emprego, mas certamente criará muito mais trabalho. A lógica 
do trabalho, todavia, é muito diferente, senão diametralmente oposta à lógica do emprego. Não basta retreinar 
tecnicidades. Urge mudar mentalidades. E isso não é fácil. De certo modo, é esse o significado da aprendizagem 
ao longo da vida. Terão de ser inventadas novas maneiras de conceber a economia, de gerir a fiscalidade, de 
proteger os sectores mais afectados pelas mudanças em curso, de reinventar maneiras de aprender, de repensar 
a profissionalização das pessoas, de adquirir saber, de construir comunidades criativas, de aprender a viver bem 
com menos, de redescobrir outras formas de relaxamento, de redescobrir as virtudes da sobriedade, de alargar 
o âmbito das nossas responsabilidades, de criar solidariedades sociais, de reforjar Nações onde ainda o Estado 
predomina, de deixar a cultura fluir livremente, de construir identidades que não se esgotem nos nossos egocen-
trismos.

Tecnologias como o Bitcoin e a Blockchain estão a transformar aquilo que consideramos como dinheiro, 
a maneira como efectuamos transacções, o modo como governos terão de repensar a fiscalidade. Para mui-
tos, a Blockchain assegura uma transparência quase total e o decréscimo acelerado da fraude. Qualquer destas           
tecnologias existe há quase uma década e são utilizadas por milhões de pessoas e empresas. A seu tempo, será 
a prática normal de governos e pessoas. Qualquer destas tecnologias promete uma revolução social na maneira 
como transacionamos e como encaramos a autenticidade dos sistemas de contabilidade, de certificação, ou de 
qualquer outra actividade que dependa da verdade dos dados.
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E que fazer da escola? Muita coisa terá de mudar. A escola não 
precisa de autonomia. A autonomia por si só não produz escolas 
livres. Por detrás da autonomia permanece o departamento ministe-
rial que regulava anteriormente e que continua a regular. Para que 
a autonomia funcione é necessário que o aparelho burocrático que 
regulava deixe de existir. As escolas não precisam de autonomia, 
mas de liberdade. A liberdade de se desenvolverem de acordo com 
os alunos que as frequentam e a elevação dos seus propósitos. A 
liberdade para experimentar maneiras novas de criação de conheci-
mento. A liberdade para se organizarem consoante os projectos que 
querem construir. Quer isto dizer que a ditadura administrativista 
que hoje impera terá de se democratizar.

Pouco será possível fazer enquanto a educação terciária, que gere 
a formação dos professores, não for repensada. O modelo que hoje 
existe tende para a reprodução dos modelos conhecidos, e para a per-
petuação do que já acontece. A universidade e o politécnico têm uma 
vocação profética: a de estudar tendências, pensar possibilidades de 
desenvolvimento e libertar os seus alunos para a experimentação cien-
tífica. Sobretudo devem libertar-se das modas. Tudo sempre funciona para alguém num determinado momento. 

O Mistério da Educação e os seus agentes têm de se preocupar com a compreensão das tendências preva-
lecentes e impelir as escolas para processos de mudança. Não podemos continuar em ciclos esquizofrénicos 
de mudanças na escola pensados e geridos pela ditadura administrativista. As mudanças contínuas confun-
dem e desmoralizam. A ideia de que podemos atingir a excelência através da regulamentação de programas 
curriculares não funciona. O resultado mais que provável é a clonagem estéril dos processos educativos e das 
instituições. Ora a educação é tudo menos isso.

Outro dos grandes obstáculos a ser vencidos tem a ver com os pais e como eles vêem a escolaridade dos 
seus filhos. A tendência para a superproteção das crianças e dos jovens tem de dar lugar a um acompanhando 
crítico e aberto da sua educação. A imagem que os pais têm da escola é colorida pela sua própria escolaridade, 
e isso nem é desejável nem responsável. A aventura de mentorizar a educação dos filhos deverá fazer dos pais 
compagnons de route de professores, alunos e dos outros agentes no processo.

Processos de mudança são naturalmente dolorosos. Processos de mudança na escola ainda mais comple-
xos. Não nos podemos esquecer de que estamos a lidar com corporações profissionais eminentemente con-
servadoras. Quer queiramos quer não, o professor continua a ser pensado e formado como um técnico, como 
alguém capaz de por um processo prescrito a funcionar. A educação, todavia, não é um fenómeno reprodutivo 
de clones. A educação tem de viver na liberdade, na curiosidade e na experimentação científicas. Precisamos 
de gente que saiba fazer perguntas e que não papagueie fórmulas há muito ultrapassadas. O grande filósofo 
do século passado, Sir Karl R. Popper4, disse uma vez:

A velha imagem do mundo como um mecanismo funcionando por impulsos ou por causas mais abstractas 
que estão todas no passado – o passado empurrando-nos e levando-nos para o futuro, o passado que pas-
sou – já não se adapta ao nosso mundo indeterminista de propensões. (...) Não são os empurrões de trás, 
do passado que nos impelem, mas sim a atracção, o apelo do futuro e das suas possibilidades concorrentes, 
que nos atraem e nos seduzem. É isto que mantém a vida e, na realidade, o mundo em desenvolvimento.

O futuro já começou. 

4 Popper, Karl R. (1991). Um mundo propensões. Lisboa: Editorial Fragmentos, Lda, p. 33.
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Resumo:O principal objetivo deste estudo exploratório foi sensibilizar para a importância 
do reconhecimento e expressão das emoções em crianças dos 3 aos 10 anos, em contextos 
educativos não formais. Neste caso, o estudo decorreu num evento lúdico, “Festa da Criança”, 
incluiu 303 crianças, 7 alunas do curso de Licenciatura em Educação Básica da Escola Superior 
de Educação João de Deus (ESEJD) e 4 docentes desta Instituição. Foram realizadas ações lúdicas 
de intervenção com as crianças: cartas com imagens; dados com faces de diferentes expressões 
faciais e materiais para desenharem ou escreverem frases. Estas ações pretendiam responder 
às seguintes questões de investigação: i) qual é a capacidade das crianças dos 3 aos 10 anos 
para reconhecerem emoções a partir de expressões faciais? ii) conseguem as crianças mimar 
emoções a partir de situações lúdicas? iii) que emoções integram as crianças em desenhos 
ou frases? Os resultados indicam que as emoções reconhecidas pelas crianças através das 
expressões faciais foram, por ordem decrescente, o prazer, a tristeza, a ira, o medo, a surpresa, 
o amor e a aversão. Relativamente à idade, todas as crianças demonstraram capacidade de 
reconhecimento das expressões faciais correspondentes a diferentes emoções, com exceção 
da faixa etária dos 3 anos, onde apenas foram identificadas 4 das 7 emoções. Não foram 
encontradas diferenças acentuadas no reconhecimento de expressões por género, embora a 
percentagem de reconhecimento do género feminino tenha sido superior, à exceção do medo, 
em todas as emoções. Registou-se uma elevada percentagem de crianças capazes de mimar 
emoções. A integração das emoções, analisadas através de desenhos e de frases, revelou que a 
figura humana foi utilizada na maioria dos desenhos e que as emoções mais integradas foram a 
alegria e amor, por oposição à tristeza.  A sensibilização dos alunos da ESEJD, futuros educadores 
e professores, e das próprias crianças, para a importância do reconhecimento e expressão 
das emoções, através de desafios lúdicos ou do diálogo, contribui para o desenvolvimento e 
educação emocional das crianças e para a construção e edificação da sua identidade.   
Palavras chave: reconhecimento de expressões faciais, emoções, educação emocional, crianças

Abstract: The main objective of this exploratory study was to raise awareness for the 
importance of recognition and expression of emotions in children from 3 to 10 years old, in non-
formal educational contexts. In this case, the study took place in an event, “Festa da Criança”, 
which included 303 children, 7 students from the Undergraduate Course in Basic Education of 
Escola Superior de Educação João de Deus (ESEJD) and 4 teachers from this Institution. Several 
intervention playful activities were done with children: cards with pictures; dices with faces of 
different facial expressions, and materials to draw or write sentences. These actions aimed to answer 
the following research questions: i) what is the capacity of children from 3 to 10 years to recognize 
emotions from facial expressions? ii) can children mimic emotions from playful situations? iii) 
what emotions integrate children into drawings or phrases? The results indicate that the emotions 
recognized by children through facial expressions were, in descending order, pleasure, sadness, anger, 
fear, surprise, love and aversion. Regarding age, all the children demonstrated ability to recognize 
facial expressions corresponding to different emotions, except for the age group of 3 years, where 
only 4 of the 7 emotions were identified. No significant differences were found in the recognition of 
expressions by gender, although the percentage of female recognition was higher, except for fear, in all 
emotions. There was a high percentage of children capable of imitating emotions. The integration of 
emotions, analyzed through drawings and phrases, revealed that the human figure was used in most 
of the drawings and that the most integrated emotions were joy and love, as opposed to sadness. The 
awareness of ESEJD students, future educators and teachers, and children themselves, about the 
importance of recognizing and expressing emotions, through playful challenges or dialogue, contributes 
to the development and emotional education of children and for the construction of their identity.
Keywords: recognition of facial expressions, emotions, emotional education, children
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1Introdução

“A emoção tem a necessidade de suscitar reacções similares ou recíprocas em outrem e, inversamente,  
tem sobre o outro uma grande força de contágio.” 

Henry Wallon

A emoção é uma experiência subjetiva que envolve a pessoa toda, a mente e o corpo. É uma reação 
resultante de um pensamento ou estímulo, envolvendo ações orgânicas e sensações pessoais.

Damásio (2003) refere que a emoção é uma variação psíquica e física, desencadeada por um estímulo, 
subjetivamente experimentada e automática, considerando que as emoções são um meio natural de ava-
liar o ambiente que nos rodeia e de reagir de forma adaptativa. De acordo com Newen e Zink (2009) as 
emoções cumprem funções: preparam-nos e motivam-nos para ações, possibilitam a avaliação rápida do 
ambiente, ajudam no controle das relações sociais, sendo formas de expressões típicas que indicam aos 
outros as próprias intenções. 

A inteligência emocional pode ser definida, de modo abrangente, como a capacidade de utilizar infor-
mações emocionais de forma construtiva e adaptativa (Lane, 2002). Segundo Goleman (1997), uma visão 
mais ampla da inteligência emocional é aquela que estabelece a conexão entre essas aptidões básicas a 
aspetos do comportamento público em contextos sociais, incluindo o controlo de impulsos, a persistência, 
o zelo e a automotivação, a empatia e a destreza social. 

A competência emocional pode ser analisada segundo vários domínios, incluindo a capacidade de ex-
perimentar emoções básicas como alegria, tristeza, medo e raiva; de expressar emoções; e de reconhecer 
emoções (em si e de outros). Esta competência também inclui uma compreensão cognitiva das emoções, 
incluindo a sua natureza, causas, consequências e estratégias para regulá-las (Sprung, Münch, Harris, 
Ebesutani & Hofmann, 2015).

Uma das formas de compreender o comportamento humano, é perceber a linguagem corporal asso-
ciada à comunicação verbal e especificamente ao comportamento da face humana e respetivos significa-
dos emocionais. Presentemente é defendida a importância de reconhecer expressões faciais das emoções, 
para a compreensão das relações interpessoais, gestão intrapessoal e para o desenvolvimento da inteli-
gência emocional e empatia (Paul Ekman Group [PEG], 2014).

Para Darwin (2000):
(…) as expressões por si mesmas, ou a linguagem das emoções, como por vezes são chamadas, cer-

tamente têm importância para o bem estar da humanidade. Entender, na medida do possível, a fonte ou 
origem das várias expressões que a todo o momento podem ser vistas nos rostos dos homens à nossa 
volta, (…) deveria ter um enorme interesse para nós (…) (p.341) 

A capacidade de distinguir e interpretar as emoções das expressões faciais é uma componente prin-
cipal do sistema de comunicação não-verbal e uma capacidade social crucial para o desenvolvimento e a 
manutenção das relações humanas (Mancini, Agnoli, Baldaro, Bitti & Surcinelli, 2013).

Existe um consenso alargado em como a capacidade de reconhecer as emoções de outras pessoas a 
partir das suas expressões faciais é uma competência importante e fundamental para o desenvolvimento 
e adaptação social das crianças (Castro, Halberstadt, Lozada & Craig, 2015; Chronaki, Hadwin, Garner, 
Maurage & Sonuga-Barke, 2015; Gordillo et al., 2015; Griffiths, Penton-Voak, Jarrold & Munafò, 2015). A 
importância de descodificar as emoções das expressões faciais é evidente a partir das primeiras interações 



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 17                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

sociais da criança (Mancini et al., 2013). Diversas investigações 
têm abordado a influência de determinados fatores no reconhe-
cimento de emoções através das expressões pelas crianças como: 
a idade e género (Gordillo et al., 2015, Griffiths, et al., 2015, 
Lawrence, Campbell & Skuse, 2015), a educação (Trauffer, Widen 
& Russell, 2013), a região da face que permite o reconhecimento, 
como por exemplo, os olhos ou a boca (Guarnera, Hichy, Cascio 
& Carrubba, 2015). 

A educação é uma condição formadora necessária ao desen-
volvimento. A escola permite o convívio social e escolar com si-
tuações agradáveis e desagradáveis em que “as aptidões emo-
cionais são a base para a aprendizagem entendida em sentido 
próprio e também na realidade escolar do dia a dia” (Valle, 1997, 
p.61).

A escola é por natureza uma instituição que ensina mas tam-
bém aprende. Aprende com os professores, com os técnicos, com 
os auxiliares, com as famílias e, principalmente, com as crianças. 

Diversos estudos demonstram que o afeto é necessário a qualquer aprendizagem (Damásio, 2003; 
Goleman, 1997; LeDoux, 1998; Rogers, 1973; Wallon, 1989, 1995; Vigostsky, 2000). Esses estudos da 
dimensão afetiva do ser humano, em especial os escolares, indicam que há deficiência de conhecimento 
disponível sobre emoções e sentimentos, assim como sobre a construção de conhecimento nesse domí-
nio. Não se pode perder a dimensão humana na relação ensino-aprendizagem, que é individual, em que 
as inteligências cognitiva e emocional bem estruturadas e desenvolvidas permitem ao indivíduo perceber 
e descodificar melhor o que o rodeia sem traumas e medos, que não deveriam existir na aprendizagem. 
Há necessidade de motivar e alertar os responsáveis pela educação, do despreparo emocional, pois a in-
fluência emocional na escola, interfere na aprendizagem. A alegria e o amor têm grande valor na relação 
professor-aluno. Existe ausência de diálogo sobre a dimensão afetiva entre os sujeitos da escola e pouca 
relevância do reconhecimento dessa dimensão. 

A educação que tem como objetivo o indivíduo integral procura dar oportunidades às vivências de 
experiências que sirvam para as aquisições emocionais e para as racionais fazendo da educação um ato 
afetivo. Acreditamos que a compreensão da realidade edificada na relação pedagógica entre o professor 
e o aluno auxilia na resposta à questão de influência das emoções e sentimentos, nos comportamentos 
expressos nas relações afetivas na escola e fora dela. 

Estimular a comunicação e conversar com a criança, de molde a tentar organizar as ideias transfor-
mando-as em frases, para poderem compreender, é fundamental. Assim, a criança deve contar histórias 
e pequenos episódios vividos. Até aos dois anos, a criança só consegue visualizar as situações a partir da 
sua perspetiva. A partir desta idade é essencial estimular a empatia, que é a capacidade que se tem de se 
“colocar no lugar do outro”. A escola pode estimular este valor que pode ser cultivado. Assim a criança 
pode entender o que o outro está a sentir, observando expressões, ligando as emoções às consequências 
das suas ações.

A escola deve considerar os aspetos biológicos, sociais, cognitivos e afetivos entre os diferentes inter-
venientes para o harmonioso desenvolvimento de aprendizagem tal como defende Oliveira (1994): 

A importância da interação da liberdade de um indivíduo sobre os outros como forma de promover o 
desenvolvimento articula-se com um postulado básico de Vygostsky: a aprendizagem é fundamental para 
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o desenvolvimento da criança. A aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que só 
podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. (p.33)

Para Wallon (1995), a desatenção para os conteúdos afetivos, as emoções e os sentimentos, podem ser 
um obstáculo à aprendizagem escolar e extraescolar. Damásio (2003) reforça, defendendo que a educação 
das emoções e dos sentimentos é necessária a todas as pessoas e deve estar presente na escola. 

O ambiente escolar é um lugar de encontro, entre colegas da mesma turma ou ano e de professores, 
e de outros sujeitos da escola, sendo um ambiente rico em diferentes experiências. A escola tenta educar 
as emoções dos seus alunos, apesar de não estar explícito no seu currículo.  As emoções e os sentimentos 
positivos devem ser cultivados na escola e na relação professor – aluno. Os alunos que se sentem amados 
desenvolvem também a capacidade de amar as pessoas que com eles convivem. Estudar num ambiente 
emocionalmente favorável é uma garantia para a existência de relações interpessoais facilitadoras de 
aprendizagem, em que os alunos se sentem mais seguros na sua experiência escolar.

Segundo Brazelton (como citado em Goleman, 1997), existem sete ingredientes básicos que garantem 
a aprendizagem do aluno: confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, relacionamento, capa-
cidade de comunicar e cooperar.

Para Gardner (como citado em Goleman, 1997), a contribuição mais importante que a escola pode dar 
para o desenvolvimento de uma criança, é ajudar a encaminhá-la para a área onde os seus talentos lhe 
sejam mais úteis, onde se sinta satisfeita e competente. Compete aos adultos que rodeiam as crianças, se-
jam eles familiares ou educadores, dar os cuidados e a orientação que à partida definem as competências 
essenciais da inteligência emocional.

De acordo com Goleman (1997), através do lúdico e do desenvolvimento de um conjunto de emoções, 
as crianças poderão desenvolver: mais envolvimento com os colegas, melhores aptidões para a resolução 
de problemas, controlo de impulsos, comportamento e eficácia interpessoal e popularidade, mais capaci-
dade de cooperação para lidar com problemas interpessoais e com a ansiedade.

A educação emocional deve ser uma preocupação no processo de formação da criança, pois é uma 
área essencial para o desenvolvimento, pessoal e humano e para o desenvolvimento de indivíduos social-
mente equilibrados, pois como afirma Day (2001, p.103) “o bom ensino envolve a cabeça e o coração”.

É no contexto de sala de aula que existe a possibilidade de expandir a educação emocional, desen-
volvendo rotinas escolares que favoreçam dinâmicas de grupos, de molde a dinamizar o diálogo para a 
resolução de conflitos internos e dificuldades emocionais para a evolução dos alunos.

No presente estudo consideraram-se as expressões faciais associadas às seguintes categorias de emo-
ções de acordo com Goleman (1997): Ira, Tristeza, Medo, Prazer, Surpresa, Aversão e Amor.

O principal objetivo deste estudo exploratório foi sensibilizar para a importância do reconhecimento e 
expressão das emoções das crianças, quer em contextos educativos formais ou não formais. As questões 
de investigação analisadas num contexto educativo não-formal foram:

 1. Qual é a capacidade das crianças dos 3 aos 10 anos para reconhecerem emoções a partir 
de expressões faciais?
2. Conseguem as crianças mimar emoções a partir de situações lúdicas?
3. Que emoções integram as crianças em desenhos ou frases?
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2Metodologia

2.1. Participantes
Os participantes incluíram 303 crianças, 174 do género feminino 
e 129 do género masculino, com idades compreendidas entre os 
3 e os 10 anos (idade média 6,5 anos). Estiveram também envol-
vidas 7 alunas do curso de Licenciatura em Educação Básica da 
Escola Superior de Educação João de Deus, bem como 4 docentes 
desta instituição.

2.2. Contexto do estudo
Os participantes pertenciam a diferentes escolas que participa-
ram no evento “A Grande Festa da Criança - Oeste Infantil”, or-
ganizado pala Câmara Municipal de Torres Vedras, cujo tema era 
“À descoberta das emoções”, com a duração de 5 dias (de 28 de maio a 1 de junho de 2015). A festa 
decorreu na Expotorres, que é o Parque de Exposições de Torres Vedras, onde se realizam feiras e exposi-
ções do concelho e da região. A Escola Superior de Educação João de Deus tinha neste espaço um stand, 
onde decorreu o estudo.

2.3. Procedimento
A área da exposição onde decorreu o estudo encontrava-se dividida em 3 zonas no exterior, correspon-
dentes a diferentes ações lúdicas de intervenção com as crianças: i) cartas com imagens de diferentes 
expressões faciais e reconhecimento pelas crianças da emoção aí representada; ii) lançamento de dados 
cúbicos em espuma (dimensão 35x35x35cm) cujas faces tinham fotografias com diferentes expressões 
faciais que eram observadas e mimadas pelas crianças; iii) folhas e canetas para as crianças desenharem 
ou escreverem uma frase em que integrassem uma emoção que tivessem sentido/experienciado.

As crianças vieram acompanhadas por um educador/professor. Foram acolhidas e distribuídas em pe-
quenos grupos (6 a 7 elementos) pelas três zonas de jogo, com a orientação das alunas, que identificavam 
a sua idade. A abordagem das ações foi adaptada à faixa etária nomeadamente na estratégia e na lingua-
gem utilizada. Por exemplo, a maioria as crianças dos 3 aos 5 anos desenhavam enquanto as crianças dos 
6 aos 10 anos poderiam optar entre o desenho ou a escrita de uma frase.

Em cada sessão uma aluna estagiária dinamizou o jogo com cada criança e outra fez os registos dos 
dados e observações numa grelha (Anexo 1). Os docentes da Escola Superior de Educação João de Deus 
supervisionaram os diversos dias em que decorreu o evento. No final de cada dia foi elaborado um pe-
queno relatório onde constavam as participações das crianças, bem como a referência aos documentos 
produzidos e reunidos.

2.4. Análise de dados
Para o presente estudo foram analisadas todas as grelhas de registo das observações relativas ao reconhe-
cimento das expressões faciais. Foi igualmente feita a análise documental dos desenhos e frases produzi-
das pelas crianças.
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Resultados
As faixas etárias das crianças participantes mais representadas na amostra corresponderam aos 5, 6, 7 e 8 
anos (Figura 1). No que se refere ao género, 57% das crianças eram do género feminino e 43% do género 
masculino (Figura 2).

Das emoções reconhecidas pelas crianças através das expressões faciais observadas nos cartões, aquelas 
que tiveram percentagem de reconhecimento mais elevada foram o prazer (17%), a tristeza (16%), a ira (15%), 
seguidas do medo (14%), da surpresa (14%) e do amor (13%) (Figura 3). A emoção que correspondeu a uma 
menor percentagem de reconhecimento foi a aversão (11%). 

Ao analisar a influência da faixa etária no reconhecimento das expressões faciais foi possível verificar 
que as crianças de 3 anos apenas reconheceram quatro emoções (tristeza, prazer, aversão e amor), en-
quanto as restantes identificaram a totalidade das emoções (Figura 4). Também foi possível constatar que 
as faixas etárias dos 4 e 6 anos foram aquelas onde se registou uma menor percentagem de reconheci-
mento da aversão.

A análise dos dados relativos ao género não revelou diferença acentuada na percentagem de expressões 
faciais reconhecidas (Figura 5). Contudo é possível verificar que, à exceção do medo, o género masculino apre-
sentou percentagens inferiores de reconhecimento de todas as outras expressões faciais.

Considerando a totalidade dos participantes, houve uma elevada percentagem de crianças que foram 
capazes de mimar as emoções (89%) e apenas 11% não foram capazes de realizar esta ação (Figura 6). Todas 
as crianças de três anos mimaram as diferentes expressões faciais (100%), enquanto a faixa etária de 10 anos 
foi aquela em que se manifestou maior percentagem de não mimar (Figura 7). No que se refere ao género, 
as percentagens para a capacidade de mimar as emoções foram de 90,8% para o género feminino e 89,2% 
para o género masculino.

No que se refere à integração das emoções, 47% fizeram-no através do desenho e 53% através de frases 
(Figura 8). A frase foi maioritariamente utilizada pelas crianças das faixas etárias mais elevadas (entre os 6 e os 10 
anos). A frase foi igualmente utilizada pelo género masculino (66%) e pelo género feminino (65%). O desenho 
foi mais utilizado pelo género feminino (63%) do que pelo género masculino (54%).

Foram recolhidos e analisados 158 desenhos, sendo que 107 
foram acompanhados de uma palavra ou frase que identifica, ine-
quivocamente, a emoção que representam. Dessas 107 frases, 9 
integraram as emoções tristeza, medo e ira; 98 integraram as emo-
ções alegria e amor. A palavra ou expressão mais usada foi “feliz”, 
“estou feliz”, “estou muito feliz”, “estou a sentir-me feliz”, “estou 
a sentir-me bem”.

Quase todas as frases que representaram a emoção transmi-
tida foram acompanhadas da figura humana. Uma criança não 
representou a figura humana mas personificou os corações que 
desenhou dando-lhes um rosto humano sorridente. A frase que es-
creveu foi: “pantera africana. Os corações queriam entrar na casa. 
Estavam alegres.” 

Outra criança desenhou corações e outra a palma da sua mão, 
também elas personificaram os corações e a palma da mão com ros-
tos humanos. A legenda que escreveram foi: “amizade”, “alegria” 
(nos corações) e “todos os dedos e os meus braços estão contentes”. 
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As nove crianças que integraram as emoções do medo e da tristeza escreveram frases do tipo: “O meu pai 
bateu com a cabeça no portão então ficou triste e a chorar”, “A aranha estava triste. Os pais dela tinham mor-
rido”, “A menina está triste porque perdeu a amiga”, “Menino triste porque a mãe ralhou com ele”, “Perdi os 
meus pais estou triste e com medo”, “estou envergonhada” e “estou perdida”.

As 21 crianças que integraram as emoções alegria e amor legendaram os seus desenhos com frases do tipo: 
“ a avó está feliz porque a neta ia dar-lhe flores”, “ é um menino que está contente porque amanhã faz anos”, 
“estou contente porque estou a fazer slide e estou na rua”, eu estou a ir para o parque e estou muito feliz”, 
estou feliz porque há sol”, “eu e o meu pai estamos felizes” e “estou apaixonado”. 

Discussão 
No presente estudo as emoções reconhecidas pelas crianças através das expressões faciais foram, por ordem 
decrescente, o prazer, a tristeza, a ira, o medo, a surpresa, o amor e, em último, a aversão. Também nos resul-
tados do estudo de Guarnera et al. (2015) as emoções melhor reconhecidas foram o prazer e a ira, seguidos 
pelo medo, no entanto a surpresa e a tristeza foram mais difíceis de reconhecer, contrariamente aos resultados 
obtidos neste trabalho. 

Relativamente à idade, todas as crianças demonstraram capacidade de reconhecimento das expressões fa-
ciais correspondentes a diferentes emoções, com exceção da faixa etária dos 3 anos, onde apenas foram iden-
tificadas 4 das 7 emoções. Estes resultados encontram-se em conformidade com os de Chronaki et al. (2015), 
que mostraram que o reconhecimento emocional das crianças melhorou com a idade, sendo pior em crianças 
na faixa etária pré-escolar do que em todos os restantes grupos (crianças 6-9, crianças 10-11 e adultos). Consi-
derando o desenvolvimento do reconhecimento da emoção, vários estudos demonstram que o reconhecimento 
emocional ainda se está a desenvolver na infância tardia, melhorando com o aumento da idade (Gordillo et al., 
2015; Griffiths et al., 2015; Lawrence et al., 2015; Mancini et al., 2013). Mancini et al. (2013) demonstraram que 
a capacidade de reconhecer expressões faciais aumenta na faixa etária entre os 8 e os 11 anos.

No que se refere ao género não foram encontradas diferenças acentuadas no reconhecimento de expres-
sões faciais por meninos e meninas, apesar da percentagem de reconhecimento do género feminino ter sido 
superior em todas as emoções, à exceção do medo. Analisando as emoções individuais, também Lawrence et 
al. (2015) obtiveram um padrão que reflete uma leve vantagem feminina para o reconhecimento da felicidade, 
surpresa, nojo e raiva, mas não para o reconhecimento de rostos medrosos ou tristes. Contudo, esta pequena 
vantagem não foi replicada em vários estudos (e.g. Guarnera et al., 2015; Mancini et al., 2013), o que pode 
estar relacionado com diferenças nas metodologias utilizadas em conjunto com os tamanhos de amostra e 
intervalos de idade utilizados.

O facto de se ter obtido uma elevada percentagem de crianças capazes de mimar emoções é importante na 
medida em que se pretende valorizar, além do reconhecimento, também a expressão das emoções.

A integração das emoções foi analisada neste estudo através de desenhos e de frases. Segundo Luquet 
(1979), a criança desenha para se divertir, sendo para ela um jogo como qualquer outro. O autor refere que 
o desenho é prática preferida de crianças de temperamento calmo e por todas as crianças em momentos de 
solidão quando o momento não permite os jogos ao ar livre. Luquet (1979) menciona ainda que a criança 
geralmente se sente satisfeita com as suas produções gráfica, no entanto, não pode suportar sempre um 
julgamento favorável. Neste estudo não foi feito qualquer juízo de valor às produções das crianças, a análise 
limitou-se a avaliar a emoção que o desenho pretendia transmitir. Confirmou-se o que Luquet (1979) indica 
como sendo o motivo ou assunto mais tratado pela criança em desenhos espontâneos: a figura humana, 
realmente o boneco é o mais frequente. Verificou-se ainda que a acumulação de detalhes desenhados au-
menta com a idade. 
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Comunicar através de desenhos é uma forma muito usada pela criança. Neste estudo verificámos que a 
criança gostava de falar com o adulto enquanto desenhava, expressando e integrando a emoção. Salazar (1988) 
diz que “a comunicação tem sempre de encontrar interlocutor, porque senão converte-se em monólogo, e a 
nossa tarefa de adultos é compreender e responder ao que a criança nos comunica” (p. 17). 

Ao sensibilizarmos os nossos alunos da ESEJD, futuros professores/educadores, para a importância do re-
conhecimento e expressão das emoções por parte das crianças através do diálogo durante o desenho ou de 
outros desafios lúdicos como a mímica, eles estarão mais despertos para identificarem algumas situações no 
desenvolvimento e educação emocional dos seus alunos que devem ser trabalhadas nas escolas em equipas 
interdisciplinares.   

Salazar (1988) refere que o desenho é um meio de expressão de sentimentos e uma forma de resolução de con-
flitos. Que a criança deve encontrar nos pais os interlocutores da sua comunicação. Acrescenta ainda que a criança:

…através dos desenhos, poderá exprimir sentimentos e desejos que não se atreve a mostrar por outros 
meios, pois traria como resposta  a censura, o castigo e os sentimentos de culpa.[…] exprimirá conflitos 
que nem sequer são conscientes, pois estão carregados de dor e de angústia. […] A criança, para se abrir 
e comunicar, necessita simplesmente de uma atitude recetiva e compreensiva, basta um «conta-me o que 
desenhaste». (p. 69)

Limitações
No presente estudo a amostra não se encontra distribuída de forma homogénea por faixa etária e género 
uma vez que a recolha de dados foi efetuada num evento público “A Grande Festa da Criança - Oeste In-
fantil”, que recebeu crianças de todas as idades, visitando o stand da Escola Superior de Educação João de 
Deus de forma aleatória. 

Conclusões
O estudo das emoções é importante, pois devemos manter as nossas emoções bem estruturadas e cultivadas 
através de atividades emocionais que sejam harmonizadas e equilibradas com a racionalidade e o pensamento 
analítico e investigativo.

A educação é um processo interior, uma maturação pessoal das faculdades e das atitudes de cada criança, 
resultante da relação que estabelece com os adultos e com as outras crianças, e da forma como se envolve e 
experimenta através dos sentidos, desenvolvendo capacidades e destrezas que lhe permitam crescer, pensar e 
compreender. 

Uma nova educação deve levar os seres humanos a uma convivência mais rica consigo e com os que o ro-
deiam, passando por um uso mais racional da memória, da concentração, da atenção, e de técnicas para uma 
aprendizagem mais eficaz, perante diferentes situações e obstáculos. A educação das emoções constitui um pro-
cesso complexo de construção permanente, iniciado na família, passando pela escola e continuando pela vida. 

Alberca (2016) defende que as crianças merecem que a escola: se modifique; seja inovadora; eficaz; realista 
e humana, com uma relação entre todos mais próxima e completa; com uma motivação mais positiva, real e um 
método mais eficaz, aumentando a autoestima, desenvolvendo os “talentos” que mais se necessitam; coerente 
com a liberdade e a inteligência humana; que aproveite os erros e o melhor de cada aluno; com mudanças na 
atuação diária dos professores, pais, alunos e autoridades. 

A escola e os profissionais que nela trabalham devem: associar o coração à razão, serem motivadores, pro-
movendo a autoestima; ensinar o que é útil; saber aproveitar o erro para motivar mais; avaliar a criatividade; a 
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imaginação; a capacidade de síntese; a análise; a lógica; a atenção, a memória; conhecer verdadeiramente as 
suas crianças; jogar; comunicar; aprender a interpretar; e a relacionar as diferentes áreas e conteúdos.

Consideramos essencial que as escolas de formação inicial incluam a temática das emoções, uma área per-
tinente no currículo do futuro educador e professor. Assim ele poderá proporcionar não só atividades lúdicas, 
diversificadas, criativas, com oportunidades de cooperação, promovendo estímulos positivos, desafios, mas 
também atividades que incluam a gestão de emoções e de relacionamento entre as crianças. 

O grande desafio é tornarmo-nos humanos, ser pessoa na íntegra, fazendo escolhas, respondendo às cir-
cunstâncias, sendo capazes de nos tornar totalmente responsáveis pela nossa vida, fazendo o presente e dese-
nhando o futuro, como o filósofo francês Jean Paul Sartre escreveu: “Não importa o que lhe fizeram, importa o 
que faz do que lhe fizeram a si”.
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FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CRIANÇAS PARTICIPANTES POR FAIXA ETÁRIA.

FIGURA 2 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CRIANÇAS PARTICIPANTES POR GÉNERO.

FIGURA 3 – PERCENTAGEM DAS EMOÇÕES RECONHECIDAS PELAS CRIANÇAS 
ATRAVÉS DAS EXPRESSÕES FACIAIS REPRESENTADAS NAS CARTAS.
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FIGURA 4 – PERCENTAGEM DE EXPRESSÕES FACIAIS RECONHECIDAS POR FAIXA 
ETÁRIA DOS PARTICIPANTES.

FIGURA 5 – PERCENTAGEM DE EXPRESSÕES FACIAIS RECONHECIDAS POR GÉNERO DOS PARTICIPANTES.

FIGURA 6 – PERCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE MIMAM EMOÇÕES.
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FIGURA 7 – CAPACIDADE DE MIMAR EMOÇÕES POR FAIXA ETÁRIA.

FIGURA 8 – PERCENTAGEM DE CRIANÇAS QUE INTEGRAM AS EMOÇÕES 
ATRAVÉS DE DESENHO OU DE FRASE.
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ANEXO 1



Patrícia Mosqueira
José Maria de Almeida
Centro de Investigação João de Deus

O PAPEL DA 

SUPERVISÃO 
PEDAGÓGICA 
NOS PRIMEIROS ANOS DE PRÁTICA 
DOCENTE NO 1.º CICLO  
DO ENSINO BÁSICO
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Resumo: Este trabalho de investigação tem como objetivos descobrir os tipos de relação que 
se estabelecem entre o supervisor pedagógico e o professor principiante, compreender o papel 
da supervisão, das estratégias utilizadas, e analisar as perceções dos docentes sobre a formação 
inicial e a preparação para a futura prática letiva. Pretendemos fomentar uma reflexão sobre as 
vantagens da supervisão pedagógica e do supervisor nos primeiros anos de prática docente no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, mas também sobre toda a sua problemática, numa perspetiva de um melhor 
entendimento do conceito e de outros que lhes estão relacionados, nomeadamente a reflexão da 
prática docente.  Tendo em conta a questão principal de investigação – Qual o papel da Supervisão 
Pedagógica nos primeiros anos de prática docente? – elegemos uma metodologia de natureza 
qualitativa, utilizando como instrumentos de recolha de dados, a entrevista semiestruturada, 
observação de professores em início de carreira e análise documental. Dos resultados do estudo, 
verificámos que o acompanhamento, a ajuda e a orientação do supervisor pedagógico são 
imprescindíveis para a melhoria do desempenho profissional do professor principiante, valorizando 
o trabalho deste, contribuindo para facilitar, acompanhar, ajudar, apoiar e orientar, de modo 
a encontrar pistas e caminhos para os problemas com que os docentes se vão deparando na 
fase inicial do percurso profissional, sobretudo em sala de aula, a avaliação das aprendizagens, 
as planificações da atividade letiva, mas também da relação com os diferentes atores da ação 
educativa, nomeadamente os pais dos alunos. Foram acentuadas lacunas na formação inicial, 
com destaque na área das necessidades educativas especiais e na preparação para o trabalho 
“burocrático” da escola. Em síntese, o supervisor deve ser um bom comunicador, observador e 
ouvinte, para ajudar o professor principiante a saber fazer a sua própria reflexão, autoanálise sobre 
as práticas pedagógicas, numa perspetiva de aprendizagem pessoal, profissional e organizacional.
Palavras-Chave: Supervisão, trabalho colaborativo, desenvolvimento profissional e reflexão

Abstract: This research aims to discover the types of relationships established between the 
pedagogical supervisor and the beginning teacher, to understand the role of supervision, the strategies 
used, and to analyze teachers’ perceptions about initial formation and preparation for future learner 
practice. We intend to foster a reflection on the advantages of pedagogical supervision and supervisor in 
the first years of teaching practice in the 1st Cycle of Basic Education, but also on all its problems, in a 
perspective of a better understanding of the concept and others that are reflection of teaching practice. 
Taking into account the main research question - What is the role of Pedagogical Supervision in the 
first years of teaching practice? - we chose a methodology of qualitative nature, using as instruments 
of data collection, the semistructured interview, observation of teachers at the beginning of their 
careers and documentary analysis. From the results of the study, we verified that the accompaniment, 
the help and the orientation of the pedagogical supervisor are essential for the improvement of the 
professional performance of the novice teacher, valuing the work of the novice teacher, helping to 
facilitate, accompany, help, support and guide, in order to find clues and paths to the problems that 
teachers face in the initial phase of the professional course, especially in the classroom, evaluation of 
learning, planning of learner activity, but also the relationship with the different actors of educational 
action, namely the parents of the students. There were gaps in initial training, especially in the area of   
special educational needs and preparation for the “bureaucratic” work of the school. In summary, the 
supervisor should be a good communicator, observer and listener, to help the beginning teacher to do 
his own reflection, self-analysis on pedagogical practices, from a perspective of personal, professional 
and organizational learning.
Keywords: Supervision, collaborative work, professional development and reflection
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1Introdução
Esta investigação surgiu das dificuldades sentidas no início da carreira docente e pela necessidade de 
perceber e analisar o conceito de supervisão pedagógica nesta fase inicial da vida de professores. Outra 
curiosidade é o facto de termos presente que a supervisão pedagógica faz parte do nosso dia-a-dia, quan-
do sentimos necessidade de recorrer a alguém com mais experiência, para esclarecer uma dúvida ou até 
mesmo para solicitar uma orientação quando nos sentimos “perdidos”. Assim sendo, vimos na supervisão 
uma necessidade e um meio para melhorarmos a nossa prática docente e crescermos enquanto profissio-
nais de educação.

Nesta linha de pensamento, devemos ter presente que a supervisão da atividade docente, mais con-
cretamente, nos primeiros anos de prática docente, deve ser vista como uma atividade ou processo, cujo 
objetivo é o aperfeiçoamento e a eficácia do ensino do professor. O papel da supervisão vai ao encontro 
das funções que o supervisor pedagógico deverá exercer, sendo elas: orientar, aconselhar e até mesmo 
avaliar os professores em sala de aula, ajudando-os desta forma a aperfeiçoar as suas práticas e fazer 
destes melhores profissionais (Alarcão & Tavares, 2003, p. 32).

Assim sendo, é essencial que enquanto professores, em início da carreira docente, tenhamos a cons-
ciência que todo o professor poderá melhorar a sua prática, através de um desenvolvimento profissional 
constante e assim saber se o que está a desempenhar está correto. Para tal, precisa de uma orientação, 
acompanhamento e observação constante por parte do supervisor pedagógico que vai ajudar o professor 
a melhorar o seu desempenho.

 Em suma, é essencial que tenhamos consciência que a supervisão consiste em orientar a formação do 
professor, sendo esta exercida por um docente (supervisor) à partida mais experiente e informado, onde 
se estabeleça uma relação de empatia, confiança, cooperação, partilha, abertura e reflexão. Tal como de-
finem, Alarcão e Tavares (2003, p. 16), a supervisão “(…) como um processo em que um supervisor, em 
princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu 
desenvolvimento humano e profissional”.

Acreditamos que este estudo poderá ser uma mais-valia para 
os professores principiantes, pois, ao fazer-se um acompanha-
mento e integração constante, perspetiva-se que estes professo-
res se envolvam na dinâmica do seu dia-a-dia, contribuindo para 
um bom ambiente de trabalho, para um melhor desempenho e 
desenvolvimento da sua formação, que deverá ser sempre uma 
constante no decorrer da sua carreira.
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2Enquadramento teórico
O conceito de formação é geralmente associado, segundo García (2013, p. 19), “a alguma atividade, sempre 
que se trata de formação para algo”. Assim, a formação pode ser entendida como “uma função social de 
transmissão de saberes”, de saber-fazer ou do saber-ser que se exerce em “benefício do sistema socioeco-
nómico, ou da cultura dominante”. A formação pode também ser entendida como um “processo de de-
senvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e 
de possibilidades de aprendizagem, de experiências dos sujeitos”. A formação, segundo o García (2013, p. 
19), pode adotar diferentes aspetos, conforme se “considera o ponto de vista do objeto” (a formação que 
se oferece, exteriormente ao sujeito) ou o “do sujeito” (a formação que se ativa como iniciativa pessoal).

Assim sendo, é importante referirmos que a formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento 
humano global que é necessário ter em conta. Outra ideia que devemos realçar é o facto de o conceito for-
mação ter a ver com a capacidade de formação, assim como, com a vontade de formação. 

Parece-nos claro que a docência, se considera uma profissão, logo é necessário, tal como noutras profis-
sões, assegurar que as pessoas que a exercem tenham um domínio adequado da ciência, técnica e arte da 
mesma, ou seja, possuam uma aptidão profissional. 

Em primeiro lugar, a docência é, segundo Oliveira-Formosinho (2002, p. 95),“uma profissão que se 
aprende desde que se entra na escola, pela observação do comportamento dos nossos professores”. O pro-
fessor utiliza-a, para transmitir o saber profissional, isto é, um profissional de ensino, ao ensinar, transmite 
inevitavelmente conhecimentos e atitudes sobre esse processo de ensino, pelas suas atitudes. 

Em segundo lugar, é importante termos presente que a formação de professores pode desempenhar 
um papel importante na configuração de uma “nova” profissionalidade docente, estimulando a emergência 
de uma cultura profissional no seio do professor e das escolas. A formação de professores tem ignorado, 
sistematicamente, o desenvolvimento pessoal, confundindo “formar” e “formar-se”, não compreendendo 
que a lógica da atividade educativa nem sempre coincide com as dinâmicas próprias da formação (Nóvoa, 
1992, p. 15). 

Em suma, a formação deve estimular uma perspetiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os 
meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de autoformação. Estar em formação impli-
ca um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista 
à construção da identidade profissional.

Alarcão e Canha (2013) referem que viver e exercer uma profissão hoje implica o envolvimento pessoal 
num processo contínuo de desenvolvimento, que permite ao Homem e a cada pessoa ir construindo e 
reconstruindo o seu conhecimento e a sua atuação ao longo da vida e, assim, conviver com as exigências 
levantadas por um mundo em permanente mudança (p. 50).

Day (2001, p. 53) considera o desenvolvimento profissional do professor, como um processo que englo-
ba todas as suas experiências de aprendizagem (naturais, planeadas e conscientes) que lhe trazem benefício 
direto ou indireto e que contribuem para a qualidade do seu desempenho junto dos alunos. O professor, 
individualmente ou com outras pessoas (colegas, educadores, investigadores), revê, renova e amplia os seus 
compromissos quanto aos propósitos do ensino e adquire e desenvolve, de forma crítica, o conhecimento, 
as técnicas e a inteligência (cognitiva e afetiva) essenciais a uma prática profissional de qualidade com os 
alunos, no contexto escolar.   
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A escola deverá ser vista nos dias de hoje como um conjunto de pessoas que age, interage, aprende e se 
desenvolve como uma comunidade educativa e aprendente, de conhecimento e de desenvolvimento. Uma 
escola reflexiva, viva e dinâmica, onde todos os intervenientes desenvolvem estratégias próprias, em cada 
momento, para atingir objetivos educativos de formação, investigação e socialização (Tavares, 1996, citado 
em Alarcão, 2000, p. 58). 

Sendo a interação importante no início da carreira dos professores, o professor principiante aprende 
com o supervisor, com os alunos e nas interações que ocorrem em determinados contextos. Nesta linha de 
pensamento, para Chiavenato (2009), “os seres humanos não actuam isoladamente e sim por interacções 
com outros seres semelhantes (...). Nas interacções humanas, ambas as partes envolvem-se “mutuamente”, 
uma influenciando a atitude que a outra irá tomar e vice-versa”. (p. 20) “Segundo a teoria construtivista, a 
interacção é um conceito central na compreensão dos processos de aprendizagem. As pessoas aprendem 
através de processos de interacção com os outros” (Oliveira-Formosinho, 2002, p. 121).

Esta é, sem dúvida, uma etapa de extrema importância na carreira do futuro professor. É aqui que vai ter o 
primeiro contacto com a realidade educativa e designar que tipo de professor será no futuro. Neste processo 
de aprendizagem, o supervisor deve ajudar o professor principiante a fazer a transição de aluno para professor. 
Nem sempre é fácil esta transição, é um processo longo e nem sempre eficaz, pois quando termina o curso o 
professor principiante irá deparar-se com situações imprevistas para as quais não se sente preparado. 

Cabe ao supervisor ajudá-lo a aplicar o conhecimento adquirido ou que está a construir, e também, 
ajudá-lo a encontrar as soluções mais adequadas para os problemas com que se depara no processo ensino
-aprendizagem. Para que isso seja possível, é necessário que este triângulo de relações seja saudável e que 
exista uma boa comunicação entre todos os intervenientes. Ao supervisor, compete-lhe minimizar esta situa-
ção e valorizar as atitudes que considera positivas durante o decorrer do início da carreira e, assim, contribuir 
para um bom processo de supervisão. Entenda-se supervisão “(…) como o processo em que um professor, 
em princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu 
desenvolvimento humano e profissional” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 16). Segundo os autores anteriormen-
te citados, o processo de supervisão é contínuo, cujo objetivo é o desenvolvimento profissional do professor.

Assim esta relação não deixa de ser de ensino/aprendizagem, em que o supervisor, tal como afirma Alar-
cão e Tavares (2003, p.30), “através do seu ensino, deve ter uma influência direta sobre a aprendizagem e 
desenvolvimento do professor através do ensino deste, uma influência indireta sobre a aprendizagem e o 
desenvolvimento dos alunos”. Tal pode ser observado através da figura seguinte (Figura 1).

Deste modo, o supervisor deverá trabalhar em íntima ligação com a direção e com os outros níveis de 
gestão; fomentar ou apoiar o processo reflexivo formativo da escola sobre si mesma; colaborar na conceção 
do projeto de desenvolvimento da escola; dinamizar atitudes de avaliação dos processos e dos resultados 
da educação dos alunos como função essencial da escola e assumir o papel de agente do desenvolvimento 
organizacional. Em suma, a supervisão é uma forma de ensinar, daí o papel fundamental do supervisor, não 
só como transmissor de saberes, mas também como criador de desafios que incentivem o raciocínio dos seus 
alunos e os leve a tornarem-se melhores profissionais.

Supervisor
como agente

de ensino

Desenvolvimento
e aprendizagem

do professor

Professor
como agente

de ensino

Desenvolvimento
e aprendizagem

dos alunos

FIGURA 1 - A SUPERVISÃO COMO FORMA DE ENSINO (ALARCÃO & TAVARES, 2003, P. 30).
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Segundo Gaspar, Seabra e Neves (2012, p. 30), o conceito de su-
pervisão “integra dois étimos com raiz latina: “super” (com o signifi-
cado de “sobre”) e “vídeo” (com o significado de “ver”). De acordo 
com os mesmos autores, o primeiro significado de “super” resulta 
da “ interpretação linear “olhar de ou por cima””, admitindo, assim 
uma visão global e assumiu-se relacionada com as seguintes pala-
vras: inspecionar, fiscalizar, controlar, avaliar e impor. Assim sendo, 
devemos olhar sempre para o papel da supervisão como forma de 
orientação e monitorização das práticas docentes.

Este processo como se depreende, exige entrega, envolvência e 
partilha, assumindo-se o supervisor como o principal elo entre todos 
os agentes educativos. A supervisão pedagógica pode, então, ser en-
tendida como um processo de trabalho com professores, para me-
lhorar a sua prática e para promover o seu crescimento profissional 
(Duffy, 1998, citado por Vieira & Moreira, 2011, p.53).

De acordo Vieira e Moreira (2011), toda a supervisão é um 
processo para promover processos. É um processo de apoio ao 
processo de aprendizagem profissional, o qual está ao serviço da aprendizagem dos alunos. Segundo os 
mesmos é um processo que se desenvolve, não em laboratório asséptico, mas numa sala e numa instituição 
de educação no contexto de uma sociedade que tem uma tradição cultural que envolve saberes, normas, 
crenças e valores (p.57).

O supervisor deve, desta forma, ser capaz de liderar e orientar o professor, promovendo o trabalho co-
laborativo, fazendo uma crítica construtiva, aceitando as diferenças individuais, sem descurar o saber. Deste 
modo, não podemos dissociar o conceito de supervisão (supervisor) do de liderança (líder), visto estarem 
interligadas na promoção de uma prática educativa de qualidade.

Toda a supervisão pedagógica apresenta uma relação com a avaliação de professores. As suas finalida-
des, segundo Gaspar et al. (2012), “(…) deverão prender-se com a melhoria dos resultados escolares, a com-
preensão das realidades com vista ao seu aperfeiçoamento e o sentido formativo, para o desenvolvimento 
profissional” (p. 32).

Alarcão e Tavares (2003, p. 31) acrescentam que “a supervisão da prática pedagógica vem após o co-
nhecimento e a observação e assenta numa relação dialética entre a teoria e a prática”. A teoria informa a 
prática pedagógica e esta, por sua vez, orienta os quadros teóricos porque exige um aprofundamento cada 
vez maior e uma observação cada vez mais cuidada.

Ser professor, neste enquadramento, exige um conjunto de estratégias que permitam encarar a incerteza 
como um estímulo para crescer e não como um constrangimento desmobilizador. Para formar professores 
competentes não faz sentido proporcionar-lhes estratégias de adaptação à realidade. Torna-se pertinente 
substituir a necessidade de obter respostas pela necessidade de levantar questões. Das questões surgirão 
algumas respostas que irão ajudar a encontrar caminhos de desenvolvimento e realização pessoal e profis-
sional.  

Não é fácil a adaptação a um mundo em mudança, pela incerteza e risco que esta mudança traz. No 
entanto, pode-se aprender a diferenciar os tipos de mudança e desenvolver capacidades de intervenção 
crítica que se traduzam numa verdadeira transformação da sociedade. O desenvolvimento da capacidade de 
reflexão sobre a realidade é extremamente importante para o contexto onde se desenrola a ação educativa 
e sobre o seu impacto na aprendizagem dos alunos.
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Para Perrenoud (2002), a prática reflexiva é a chave da profissionalização do ofício. No entanto, no 
seu entender, “não poderá haver profissionalização do ofício de professor se esta não for desejada, de-
senvolvida ou sustentada continuamente por numerosos actores colectivos, durante décadas, para além 
das conjunturas e das alternâncias políticas” (p.10).

A reflexão potencia o desenvolvimento profissional, que tem como finalidade a compreensão e a 
aquisição de competências. Zeichner (1992) defende o professor como um prático-reflexivo e perspetiva 
a colaboração como o aspeto mais relevante para uma aprendizagem mais efetiva. Segundo este autor, 
existem dois caminhos a seguir: o individualista, considerado como um trabalho solitário, sem análise 
em equipa, sem troca de opiniões, e o colaborativo, no qual se tenta juntar as virtudes da iniciativa 
individual com o trabalho em rede e a discussão das diferentes perspetivas. Neste sentido é necessário 
criar condições de colaboração e de trabalho em equipa entre os professores, que facilitem a reflexão.   

De acordo com Saraiva e Ponte (2003, p.9), nas suas parcerias, o professor não deve atuar apenas 
como mero utilizador das teorias provenientes da investigação académica. Antes pelo contrário: através 
de um trabalho profundamente reflexivo e colaborativo, o professor e o investigador académico devem 
desenvolver conjuntamente novo conhecimento, visando interligar a teoria à prática, pela reflexão-in-
vestigação-ação. 

A supervisão colaborativa é uma área que visa a mudança e a abertura do sistema de ensino a 
novas metodologias educacionais, capazes de promover o diálogo reflexivo interpares, o crescimento 
profissional, a autonomia e a responsabilidade, integrados num trabalho conjunto desenvolvido com 
objetivos partilhados, sempre em estreita harmonia com a tradição, a história e a cultura da escola e da 
comunidade educativa envolvente. 

A supervisão colaborativa está imbuída nestes ventos de mudança e é ela própria o motor da própria 
mudança ao preconizar a valorização do professor, a partilha e a discussão das boas práticas educativas, 
salientando-se as verdadeiras potencialidades dos docentes, através de relações de colegialidade, que 
implicam corresponsabilização na implementação de estratégias de ensino diversificadas. 

A supervisão de futuro implica, necessariamente, a inclusão das dimensões colaborativa e reflexiva 
nos métodos de trabalho diário do professor. Tal como salienta Perrenoud (2002), “um profissional re-

flexivo aceita fazer parte do problema. Ele reflecte sobre a sua 
própria relação com o saber, com as pessoas, com o poder, com 
as instituições e com as tecnologias, assim como reflecte sobre 
a sua forma de superar limites” (p. 198). 

Supervisionar a prática docente, comporta a ideia de entrea-
juda, de monitorização, de encorajamento, num contínuo pro-
cesso de interação consigo próprio e com os outros, incluindo 
estratégias de observação, reflexão e ação do e com o professor 
(Ribeiro, 2000, p. 56). Quando a reflexão é colaborativa, com 
interações em contextos diversificados, apresentando-se como 
uma estratégia de grande potencial formativo (Alarcão & Rol-
dão, 2008, p. 86). Para isso, é fundamental a existência de um 
diálogo aberto e de grande colaboração entre supervisor e su-
pervisionado, no sentido de o primeiro compreender as dificul-
dades apresentadas pelo segundo, fornecer-lhe o acompanha-
mento mais adequado, valorizando a experiencia profissional 
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deste, convidando-o a refletir e a repensar a sua prática pedagógica e estimulando-o a aperfeiçoar o 
seu trabalho (2008, p. 89).

Seguindo esta linha de pensamento, é fundamental que o papel do supervisor seja importante como 
“veículo” para estimular a colaboração, divisão de responsabilidades, mas, acima de tudo, na mobiliza-
ção de novos saberes e no envolvimento de todos, concorrendo para uma construção coletiva e para a 
mudança de práticas.

3Metodologia
Este estudo, de natureza qualitativa, elegeu como problema de investigação: Qual o papel da supervisão pe-
dagógica nos primeiros anos de prática docente no 1.º Ciclo do Ensino Básico? As questões secundárias de 
investigação são: (i) Que tipo de relação se estabelece entre o supervisor pedagógico e o professor em início 
de carreira?; (ii) Qual é o papel do supervisor no acompanhamento do professor principiante?; (iii) Qual a 
importância da supervisão pedagógica no acompanhamento do professor em início de carreira?; (iv) Quais 
as estratégias que são utilizadas pelo supervisor pedagógico? e (v) Como é que a formação inicial prepara os 
futuros professores para a prática letiva?

Este estudo pretende conhecer qual o papel da supervisão pedagógica no apoio ao professor principian-
te e a importância que a mesma tem na promoção da ajuda, apoio e orientação dos professores em início 
de atividade docente.

No que respeita aos entrevistados, estes foram escolhidos de forma a dar resposta ao nosso problema de 
investigação, não tendo sido escolhidos professores com mais de cinco anos de serviço.

Neste sentido, foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas, que tinham como objetivo com-
preender a importância da formação inicial dos entrevistados, bem como, perceber qual o papel e impor-
tância do supervisor pedagógico aos olhos dos entrevistados.

Neste estudo, a observação que realizámos, foi efetuada em cerca de quarenta minutos, preparada de 
acordo com o objetivo do estudo e consoante os aspetos que se pretendiam observar. Assim sendo, rea-
lizámos a observação de duas aulas de dois professores em início de carreira e seguidamente assistimos à 
reunião com o supervisor pedagógico, onde deu o seu feedback sobre as atividades realizadas por esses 
mesmos professores.

Posteriormente, ainda tivemos acesso à análise documental, alusiva à avaliação das aulas assistidas.

Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados deve ser o ambiente natural onde o investigador é 
o principal instrumento, deve ser descritiva, deve ser dado maior ênfase ao processo do que aos resultados 
e os factos devem ser analisados de forma indutiva, de forma a caracterizar a realidade do campo e do alvo 
(Bogdan & Biklen, 2013, pp. 47-51).

Outro aspeto importante neste contexto metodológico diz respeito à utilização da triangulação de da-
dos, isto é, utilizada para aumentar a validade e a fidedignidade da investigação. Como tal, o investigador 
deve recorrer a mais do que uma estratégia de recolha de dados, para aumentar a credibilidade do estudo. 
Nesta linha de pensamento, Yin (2005, p. 126) salienta que a adoção de três ou mais formas de recolha de 
dados é uma das maneiras de tornar o estudo mais fiável.
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4Resultados da investigação

4.1 Categoria “Escolha da profissão docente”
Nesta categoria, destacam-se as ansiedades face ao desconhecido, tendo os entrevistados referido o desafio 
de lidar com crianças, gerir as dinâmicas de sala de aula, insegurança face ao futuro profissional e até mes-
mo a desvalorização do papel do professor.

A análise dos dados mostra duas ordens de razões que presidiram à escolha da profissão. São referidas 
razões de ordem vocacional, com origem na própria pessoa — de natureza intrínseca e razões exteriores à 
própria pessoa — de natureza extrínseca. O gosto por trabalhar com crianças, o gosto/fascínio por ensinar, 
o idealizar ser professor foram os principais motivos intrínsecos evocados pelos quatro professores para a 
escolha da profissão.

Apercebemo-nos que na escolha da profissão docente dos nossos entrevistados o seu trajeto é enten-
dido como um processo que se inicia muito antes do ingresso da instituição formadora e onde se podem 
identificar diferentes momentos ou etapas de impacto.

É essencial ter presente que, a partir da escolha da profissão docente, virá a formação docente como 
uma jornada que começa com a nossa entrada para a escola como alunos e continua, de forma ininterrupta, 
em sucessivas etapas de escolarização e logo durante o exercício da docência, através da socialização profis-
sional e da formação e/ou capacitação docente.

Assim, o sistema de formação de professores deve enquadrar-se na perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida e integrar no processo mais amplo do seu desenvolvimento profissional, o que abrange a 
formação inicial, a formação contínua e a formação especializada de professores.

4.2 Categoria “Percurso profissional”
No que respeita ao papel da formação inicial, podemos inferir que os entrevistados encararam a sua forma-
ção inicial como algo muito positivo, enriquecedor e essencial para refletirem sobre tudo o que os rodeia.

Ao descreverem os percursos individuais sobre a sua formação inicial, destacam-se os aspetos positivos 
que ficaram gravados nas suas memórias. Os entrevistados referem a importância das experiências vivenciadas 
neste período da sua formação, pelas implicações que as mesmas tiveram na sua vida pessoal e profissional.

A formação inicial assume-se como um processo pelo qual o professor aprende e desenvolve habilidades 
inerentes à sua prática docente, com a finalidade de obter uma habilitação que o qualifique como profissio-
nal. Mas ser professor é mais do que ter uma qualificação profissional, pois o professor é um elemento es-
sencial na promoção do sucesso educativo, numa escola concebida como uma organização social, com uma 
cultura própria e com um público escolar socialmente e culturalmente heterogéneo, compreendendo-se a 
atenção que deve ser dada à preparação do futuro professor e à qualidade da sua formação inicial (Moraes, 
Pacheco & Evangelista, 2003, p.49).

Os professores do Ensino Superior são referidos como figuras determinantes no seu percurso formativo. 
Expressam marcas positivas deixadas pelos mesmos, pelas competências profissionais demonstradas, pelas 
aprendizagens que proporcionaram e pela articulação que faziam entre a teoria e a prática. Paralelamente 
à importância que os entrevistados atribuem à preparação científica e experiência profissional dos professo-
res, revelou-se determinante a pessoa/professor, pela forma como estavam na profissão e se relacionavam 
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com os alunos, pela disponibilidade demonstrada no apoio aos 
discentes, na construção do conhecimento e na preparação para o 
impacto com a profissão.

Para os entrevistados, no geral, todas as disciplinas do plano 
de estudos da formação inicial foram importantes, enfatizando 
as de carácter metodológico e relacionadas com as didáticas, 
por sentirem ser as disciplinas que melhor os prepararam para o 
trabalho em sala de aula, para o encontro com a realidade pro-
fissional, definindo-as como indispensáveis para o desempenho 
docente. Foi precisamente nestas disciplinas, consideradas im-
prescindíveis, que os entrevistados afirmam que sentiram maio-
res fragilidades.

Os estágios foram, para os entrevistados, a dimensão mais im-
portante da formação inicial. Caracterizam-nos como o tempo de 
experimentação na prática e o culminar de todas as aprendizagens.

Os primeiros contactos com a docência ocorrem durante a for-
mação inicial, ainda como alunos, através dos estágios, onde foram tomando conhecimento da realidade 
escolar. Todavia, esses contactos, muitas vezes, não proporcionam um efetivo “estar” na escola, um verdadeiro 
confronto com a realidade, pelo que podem não ser um contributo significativo para a aprendizagem da 
docência, pois os entrevistados interpretam que deveriam ter decorrido em períodos de maior duração. Dada 
a importância dos estágios pedagógicos é de referir o que é preconizado por Zeichner (1995, p. 68), quando 
defende que estes momentos de contacto dos alunos em formação inicial com a escola devem ser realizados 
em estágios que possibilitem uma vivência integral da realidade do contexto onde estagiam, permitindo que o 
aluno conheça toda a dinâmica escolar e não apenas uma parte dela.

Assim sendo, poderemos constatar que o estágio é fundamental na sua formação inicial, por ser em todo 
o processo formativo a experiência mais próxima da realidade da prática profissional e por possibilitar em 
contextos reais o desenvolvimento de competências profissionais. Para os entrevistados, o estágio é o ponto 
forte de toda a formação, onde se realiza a articulação da teoria com as disciplinas de didática.

4.3 Categoria “Profissão professor – competências”
Após a conclusão da formação inicial, os entrevistados deste estudo consideram ter sentido uma alegria 
imensa por ter finalizado uma etapa do seu percurso pessoal e que os realizou. Foi o concluir de um percurso 
que, em sua opinião, os preparou para o desempenho e competências das funções docentes.

Para que a fase de início de carreira seja uma transição securizante e menos angustiante, Marcelo (1999, 
p. 21) defende a criação de programas de inserção em que haja a presença de mentores, tutores ou orienta-
dores para acompanhar o professor iniciante nos primeiros anos de carreira nos contextos que os recebem. 
Segundo Marcelo (1999, p. 26), trata-se de uma “etapa correspondente aos primeiros anos de exercício 
profissional do professor, durante os quais os docentes aprendem na prática, em geral através de estratégias 
de sobrevivência”.

A análise dos dados permite afirmar que houve um breve momento em que se sentiram preparadas para 
o exercício de funções docentes. Todavia, à medida que o tempo passava ou se aproximava a eventualidade 
de iniciar as suas novas funções, os sentimentos de impreparação assolavam estas professoras. Estes senti-
mentos emergiam em todos os casos estudados, caracterizados pelo receio de falharem ou de não corres-
ponderem às expectativas que os outros haviam criado a seu respeito.
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Contudo, é essencial termos presente que, para se gostar do que se faz, é também fundamental que 
todo o professor seja capaz de se saber relacionar e interagir, de forma a criar um bom ambiente.

4.4 Categoria “ Dificuldades sentidas no início de carreira”
É no início de carreira que os professores assumem que não se sentem devidamente preparados para a 
realidade que os esperava. Muito embora apostados em abraçar esta nova experiência, os sentimentos de 
insegurança e de não estarem devidamente preparadas para o trabalho com os alunos assumem agora uma 
maior intensidade. Associado ao desejo e à forte motivação de iniciar o trabalho com a turma, surgiam os 
medos de não ser capaz de estabelecer relação com os alunos ou de planear o trabalho.

O primeiro impacto no trabalho com os alunos revelou-se para todas os professores principiantes de 
muita dificuldade. A dificuldade sobre a postura em assumir o fazer-se respeitar e manter ser capaz de man-
ter a disciplina, o receio de que não se fazerem amar, a preocupação com a aprendizagem dos alunos, foram 
as principais dificuldades enumerados na fase do choque com a realidade.

A ausência de experiência e de segurança na identificação de estratégias de diversificação do trabalho 
na sala de aula pode contribuir para ao docentes colocarem em causa as suas competências profissionais. A 
dificuldade em definir estratégias necessárias para individualizar os processos de ensino a todos os alunos, 
em função das suas necessidades, ritmos de aprendizagem e interesses, o que fazer e como fazer, determina, 
por vezes, a emergência de sentimentos de culpa.

Em suma, constata-se que o choque com uma realidade, onde lhe são impostos modelos pedagógicos 
em linha contrária às aprendizagens da formação inicial, determinou o ajuste da ação dos participantes, le-
vando-os a adaptar-se aos contextos, dada a ausência de autonomia pedagógica, através de, em cada caso 
estudado, diferentes estratégias, tendo, todos os participantes, referido com maior ou menor evidência, 
processos de ensino e aprendizagem mais centrados nos alunos, mesmo sendo necessário articulá-los com 
as orientações da coordenação da instituição.

4.5 Categoria “Aspetos positivos no início de carreira”
No que respeita a categoria “aspetos positivos no início de carreira”, a mesma divide-se em duas subcatego-

rias: (i) relação com os alunos e (ii) relação com os pais.

É de salientar que um dos entrevistados menciona que a turma 
que teve em início de carreira o recebeu de forma calorosa, mesmo 
tendo começado a sua atividade letiva a meio do ano escolar.

Em contrapartida, o mesmo entrevistado já tinha mencionado 
que uma das suas maiores dificuldades de início de carreia foi a 
relação com os pais dos alunos, por terem desvalorizado as suas 
capacidades e potencial profissional. Pudemos verificar que, no fi-
nal desse mesmo ano letivo, o entrevistado ficou satisfeito com o 
balanço final, realizado pelos pais, pois estes valorizaram o seu tra-
balho, bem como afirmaram que o professor seria uma mais-valia 
para a instituição escolar em questão.

4.6 Categoria “Papel do supervisor”
No que respeita à primeira subcategoria “ajudar/orientar”, é essen-
cial termos presente que o supervisor pedagógico tem um papel 
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importante, uma vez que a sua ação se reflete no desenvolvimento do professor principiante. Como tal, 
esta função deve ser, antes de mais, a de ajudar o professor a fazer a observação do seu próprio ensino, a 
analisar, interpretar e refletir sobre os dados recolhidos e a procurar melhores soluções para as dificuldades 
e problemas que vão ocorrendo.

Relativamente às funções do supervisor pedagógico, os inquiridos referem que este deve ser alguém que 
apoia, acompanha e está disponível para colmatar dificuldades e esclarecer dúvidas.

Após uma análise cuidada dos dados recolhidos, constatámos que os entrevistados apresentam perspe-
tivas uníssonas em relação ao conceito de supervisão pedagógica e no que esta pode influenciar de modo 
favorável o desempenho profissional e pessoal, no início da carreira docente do professor principiante e no 
que respeita ao acompanhamento por parte do supervisor pedagógico, em sala de aula.

No início da atividade docente é destacado o papel da escola, considerando-se que atualmente a ação 
da escola deverá centrar-se na valorização do trabalho em equipa e no exercício coletivo da profissão, como 
forma de os professores poderem dar resposta à complexidade do trabalho docente, numa conceção de que 
a escola terá de ser um lugar de formação de professores, onde o acompanhamento e a supervisão sejam 
práticas que conduzam à construção de uma cultura colaborativa (Nóvoa, 2009, p.59). A cultura colabo-
rativa reforça o sentimento de pertença, o conhecimento e a identidade profissional, possibilitando que os 
professores se apropriem dos processos de mudança, através da sua ação, permitindo, também, a integra-
ção de novos professores (acabados de formar ou recém chegados à escola) na cultura profissional docente. 

O trabalho colaborativo “surge repetidamente como resposta produtiva a um mundo no qual os proble-
mas são imprevisíveis, as soluções são pouco claras e as exigências e expectativas se intensificam” (Hargrea-
ves, 1998, p. 277), agregando muitos benefícios, nomeadamente: apoio moral, eficiência acrescida, eficácia 
melhorada, redução da sobrecarga de trabalho, certeza situada, poder de afirmação político, ampliação da 
capacidade de reflexão e da capacidade de resposta organizacional, a diminuição do sentimento de culpa, 
possibilitando aos professores novas oportunidades de aprendizagem e o aperfeiçoamento contínuo. Desta 
forma poderemos afirmar que a identidade profissional dos professores é construída num processo que 
poderá ter como base uma postura colaborativa de aprendizagem e de trabalho entrepares.

Desta forma devemos ter presente que o papel do supervisor não será só o de promover o apoio ao pro-
fessor principiante, mas sim ajudá-lo a se sentir à vontade na procura de ajuda e na orientação do seu dia-a-
dia, levando-o desta forma forma a recorrer ao supervisor pedagógico sem qualquer limitação ou entrave. 
Assim poderemos ver que, na última subcategoria, os entrevistados mostram que recorriam com frequência 
ao seu supervisor, pois sabiam que aí encontrariam a ajuda pretendida.

4.7 Categoria “Conceito de supervisão e apoio”
A interação que se estabelece entre o supervisor pedagógico e o professor principiante no início da carreira 
docente influencia o desenvolvimento do professor. Os protagonistas do estudo expressam claramente o 
acompanhamento, apoio, ajuda e orientação de forma a possibilitar a aprendizagem e a melhorar o desem-
penho do professor principiante. Sendo o supervisor como alguém que aponta novos caminhos, de modo 
a encontrar soluções.

Durante a observação que realizámos de uma aula a uma professora em início de carreira, numa turma 
de segundo ano do Ensino Básico numa escola da cidade de Lisboa, compreendemos que o supervisor peda-
gógico teve o cuidado de fazer o acompanhamento e, após a observação da aula do professor principiante, 
marcou uma reunião pós-observação, tendo dado tempo ao professor principiante para refletir. Nessa reu-
nião, pudemos observar que o supervisor pedagógico apontou os pontos positivos de forma a melhorar a 
aula lecionada pelo professor principiante.
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Após a observação da aula referida e da reunião pós-aula, o supervisor pedagógico mostrou-se ainda dis-
ponível, com espírito de abertura e diálogo, estabelecendo um clima de confiança para orientar o professor 
principiante e esclarecer possíveis dúvidas.

De um modo geral, os entrevistados consideram que essa relação deve ser de ajuda, empática e de diá-
logo, devendo estabelecer um clima de confiança e que o supervisor pedagógico deve “servir de espelho” 
Os protagonistas do estudo consideram o acompanhamento, apoio, ajuda e orientação como meio para 
melhorar a aprendizagem e o desempenho do professor principiante. 

Relativamente às funções do supervisor pedagógico, os inquiridos referem que este deve observar as 
aulas, reunir e refletir em conjunto e depois dar feedback. Acrescentam ainda que o supervisor deve estar 
disponível para colmatar dificuldades e esclarecer dúvidas. Como tal, é preciso que seja um bom comunica-
dor, observador e ouvinte, pois só assim será possível estabelecer uma relação de confiança, de empatia, de 
diálogo e propícia a um bom processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Almeida (2016), “importa 
olhar para as práticas do dia a dia dos docentes, com instrumentos analíticos e interpretativos, analisá-las, 
dar feedback, melhorar a ação pedagógica, incrementar a investigação na escola, ancorada num quadro de 
comunicação aberta, de aprendizagem profissional e organizacional” (p. 148).

A relação saudável que se estabelece entre o supervisor pedagógico e o professor principiante influencia 
o desenvolvimento profissional do professor no início da sua atividade docente.

Só uma escola que se pensa a si própria será capaz de enfrentar os desafios que se lhe colocam diaria-
mente, sendo uma organização em desenvolvimento e aprendizagem. 

Neste contexto, a autora define como objetivo da supervisão “(…) o desenvolvimento qualitativo da 
organização escola e dos que nela realizam o seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a função educa-
tiva, através de aprendizagens individuais e colectivas, incluindo a formação de novos agentes” (Alarcão, 
2001, p. 35). 

5Conclusões e desafios
Perante os dados recolhidos através dos diversos instrumentos utilizados, foi possível concluir que a relação 
que se estabelece entre o supervisor pedagógico e o professor em início de carreira docente vai no sentido 
de uma relação interpessoal que tenha sempre presente o espírito de abertura. Os entrevistados apontam o 
diálogo, a empatia, ajuda, partilha, reflexão e um clima de confiança mútua, como fatores imprescindíveis 
para a relação que se estabelece entre ambos.

Desta forma, o supervisor pedagógico deverá ser alguém com capacidade para desenvolver no professor 
principiante, um clima relacional que favoreça o desenvolvimento desses fatores.

Nesta ordem de ideias, o supervisor deverá facilitar, gerir, acompanhar, ajudar, apoiar e orientar os pro-
fessores em início de carreira em todas as suas necessidades e dificuldades. Assim, ajuda-os a encontrar 
as soluções mais adequadas para os problemas com que se vão deparando ao longo de todo o processo 
ensino-aprendizagem.

Assim, o supervisor deverá sempre valorizar o trabalho do professor em início de carreira, apreciando as 
atitudes que considera corretas e positivas e ajudá-lo a refletir nos aspetos a melhorar, mas tendo por base 
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sempre o aperfeiçoamento do seu trabalho, nunca desvalorizando 
o seu esforço e dedicação.

Não devemos descurar que durante o processo de supervisão 
pedagógica, o supervisor é responsável pela orientação do pro-
cesso ensino-aprendizagem e pelo desenvolvimento do professor 
principiante, para que este se desenvolva e, consequentemente, 
intervenha de modo adequado e eficaz na aprendizagem e de-
senvolvimento dos alunos (Alarcão & Tavares, 2003, p. 39).

É de salientar, os principais problemas sentidos por estes pro-
fessores, oriundos dos dados recolhidos. Apurámos que essas 
dificuldades encontram-se relacionadas com: manter a discipli-
na em sala de aula; relacionamento com os pais; avaliação dos 
alunos; preparação das atividades e propostas de trabalho; pla-
nificação das aulas; encontrar as metodologias mais eficazes de 
ensino-aprendizagem tendo em conta que cada criança aprende 
com diferentes ritmos e métodos; transmissão e consolidação 
dos conteúdos por parte dos alunos; gestão da dinâmica de sala 
de aula e domínio dos conteúdos programáticos, por parte do professor. Por isso, é fundamental que o 
supervisor pedagógico acompanhe permanentemente o professor, dado ser alguém com mais experiência 
e que tem formação especializada para orientar, ajudar e fomentar o desenvolvimento profissional.

As dificuldades enunciadas pelos entrevistados são enunciadas e enumeradas numa lista de necessidades 
para os docentes em início de carreira, por Gordon (2000, p. 9), onde referiu que estes docentes precisam de 
ajuda para organizar a sala de aula, planificar, organizar e gerir o ensino bem como outras responsabilidades 
profissionais; avaliar alunos e o progresso destes; usar métodos de ensino eficazes; comunicar com os pais 
e receber apoio emocional.

Em suma, verificámos e sabemos que todo o professor em início de carreira necessita de um apoio contí-
nuo, por parte do supervisor pedagógico, de forma a melhorar a sua atividade docente e tornar os primeiros 
anos de carreira menos angustiantes.

Nesta linha de pensamento, é relevante destacarmos o facto de a supervisão pedagógica ter deixado de 
ser considerada como inspeção e controlo e passou a ser vista como uma atividade cuja função é o desen-
volvimento dos professores em toda a sua plenitude.

A supervisão deverá, então, ser encarada como uma forma de ensinar e o supervisor deverá orientar e 
ajudar, o professor em início de carreira, num processo formativo e continuado de forma a levá-los a aper-
feiçoar as suas práticas, tendo sempre presente que deverão refletir sobre as mesmas desenvolvendo a sua 
autonomia.

Deve-se ter presente que o sucesso dos resultados a atingir é motivado pela relação interpessoal entre o 
supervisor e o professor em início de carreira, onde o primeiro tem a função de estabelecer um clima afetivo 
relacional, facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem do segundo.

Neste sentido, o supervisor tem de ser um bom comunicador, observador e ouvinte, com a função de 
ajudar o professor principiante a fazer a sua própria observação, análise, interpretação e reflexão, de modo 
a encontrar as soluções para as dificuldades com que se vai deparando. De acordo com Almeida (2016, 
p. 150), “Numa escola reflexiva, com os líderes a exercerem uma função transformadora, gerando uma 
organização aprendente, a supervisão e a comunicação andam de mãos dadas… ajudando a organizar o 
pensamento e a ação dos professores, quer individual, quer coletivamente”.
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«É ainda de referir que os participantes consideraram que a formação inicial os preparou globalmente 
bem, quer na dimensão científica, quer metodológica. No entanto, sugerem alguns aspetos que, na sua 
opinião, devem ser pensados e melhorados pela instituição de formação inicial.

Foram referidas lacunas na formação inicial, nomeadamente nas áreas das necessidades educativas es-
peciais e na preparação para o desenvolvimento do trabalho burocrático da escola.

O plano de estudo do curso de formação inicial foi considerado adequado, mas a necessitar de ajustes no 
que respeita à articulação entre as disciplinas teóricas e as práticas. São precisamente as disciplinas práticas 
que para os participantes representam um maior contributo para a sua preparação como futuros professores.

Os estágios foram considerados pelos professores em estudo de extrema importância para a preparação 
do futuro professor. Salientaram a necessidade de um aumento do número de horas, no sentido de um 
maior contacto com os alunos e escolas, em contexto real. É defendido por Zeichner (1995, p. 35) que estes 
momentos de contacto dos alunos em formação inicial com a escola devem ser realizados em estágios que 
possibilitem uma vivência integral da realidade do contexto onde estagiam, permitindo que o aluno conheça 
toda a dinâmica escolar e não apenas uma parte dela. 

Efetivamente os estágios configuram-se para os professores como um momento crucial em toda a for-
mação, por ser a experiência que mais se aproxima da realidade que irão encontrar na sua vida profissional e 
por ter sido onde ensaiaram a aplicação das aprendizagens adquiridas ao longo da formação inicial. Foi nos 
contextos de estágios que o nível de envolvência dos professores atingiu o seu máximo.

Os resultados e conclusões deste estudo deixaram certamente várias questões em aberto que poderão 
construir pontos de partida para futuros estudos, sobretudo tendo em consideração a análise e pertinência 
atual em torno das dificuldades sentidas pelos professores na integração da carreira docente. 

Sendo que se colocam, aos professores em início de carreira, certos desafios que outros principian-
tes, noutras profissões, não enfrentam, é necessário um olhar crítico e construtivo sobre a forma como os 
mesmos ocorrem tendo em conta o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, bem como, o 
sucesso escolar dos seus alunos. 

Nesta perspetiva, apresentam-se sugestões para futuros estudos no âmbito da Supervisão em Educação: 
• Caraterizar as potencialidades que o período de indução provoca na integração dos professores 
principiantes. 
• Investigar em que ponto as experiências do estágio pedagógico influenciam a prática dos professores 
iniciantes. 
• Investigar os níveis de satisfação dos professores, nos primeiros anos da profissão. 
• Aprofundar, com estudos de caso, contextos de trabalho facilitadores da inserção profissional dos 
professores principiantes.
• Realizar um estudo sobre as histórias de vida de professores em início de carreira e dos respetivos 
supervisores pedagógicos.

Estas linhas de investigação podem fornecer contributos essenciais para eventuais propostas de reformu-
lação da formação inicial e do processo de indução profissional.

Em suma, considera-se essencial a continuação de estudos sobre e com os professores, possibilitando-
lhes a oportunidade e o espaço de participarem através da reflexão e experimentação de situações inovado-
ras. Este pode ser um meio de estreitar a relação entre as escolas e os centros de investigação, de relacionar 
a teoria e a prática e de valorizar a profissão, pelo reconhecimento da importância do conhecimento produ-
zido em diferentes contextos.
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Resumo: No âmbito da Responsabilidade Social, a Escola Superior de Educação João de Deus 
(ESEJD) implementou em 2011 o primeiro Projeto de Alfabetização intitulado “O caminho faz-se 
caminhando”. Este é um projeto de alfabetização de adultos cujo princípio se encontra plasmado na 
frase do poeta João de Deus “Ser Homem é saber ler.” Entre 2011 e 2014 este Projeto alfabetizou 
mais de cem adultos iletrados ou de baixo nível de literacia nas cidades de Odivelas e Amadora 
numa parceria com a Junta de Freguesia de Odivelas, o Projeto Escolhas 5.ª Geração e a Organização 
Mundial de Educação Pré-escolar (OMEP). A nossa missão foi estabelecer com o aluno adulto, ao 
longo da formação, uma relação de proximidade e de afeto (apesar da diferença de idades e de 
interesses) que, a par do know how científico e pedagógico, permitisse, aos estudantes da ESEJD, 
exercitarem, no adulto, competências cognitivas e aumentarem os seus níveis de autoestima. É 
com base na análise e avaliação da aplicação deste Projeto que apresentamos um pequeno estudo 
exploratório de caráter descritivo-interpretativo no quadro de uma metodologia qualitativa. Analisámos 
documentos (fotos, vídeos, relatórios) e avaliámos um pouco da história de vida e o índice de 
motivação dos intervenientes através de um questionário aplicado a 15 formandos. Verificámos que 
uma metodologia de ensino individualizado potencia as aprendizagens e os afetos. Para os próximos 
anos propomos a continuação e extensão do Projeto a todo o país, privilegiando Lares e Centros de 
Dia, visando contribuir gratuitamente com mais de mil horas de formação e mais de cem pessoas 
diretamente beneficiadas, levando conhecimento e motivação a uma franja da sociedade envelhecida e 
carenciada de literacia e de afeto.
Palavras-Chave: Iliteracia, idosos, relacionamento intergeracional.

Abstract: Within the framework of Social Responsibility, the Escola Superior de Educação João de Deus 
(ESEJD) implemented in 2011 the first literacy Project entitled “ O caminho faz-se caminhando”. This is an 
adult literacy project whose principle is enshrined in the phrase of the poet João de Deus “Be Man is to 
read.” Between 2011 and 2014 this project alphabetized over a hundred adults illiterate or low level of 
literacy in the cities of Odivelas e Amadora citys in partnership with the Junta de Freguesia of Odivelas, the 
Fifth Generation Choices Project and the World Organization of Pre-school Education (OMEP). Our mission 
was to establish with the adult student, throughout the training, a relationship of closeness and affection 
(despite the age difference and interests) which, with scientific and pedagogical know-how, allowed to 
students of ESEJD, workout, in adults, skills cognitive and increase their levels of self-esteem.  Is based on 
the analysis and evaluation of the implementation of this Project that we present a small exploratory study 
of descriptive character-interpretation in the context of a qualitative methodology. We have examined 
documents (photos, videos, reports) and evaluated a little of the history of life and the motivation of the 
participants through a questionnaire applied to 15 graduates. We found that an individualized teaching 
methodology promotes learning and the affections. For next year we propose the continuation and 
extension of the Project across the country, favoring Homes and Day Centres, to contribute for free with 
more than 1000 hours of training and more than 100 people directly benefited, taking knowledge and 
motivation to a fringe of ageing society and literacy and deprived of affection.
Keywords: Illiteracy, elderly, intergenerational relationship.

Isabel Ruivo
Centro de Investigação João de Deus

ABC DOS AFETOS
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1Introdução 
São dados conhecidos os divulgados pelo INE (2011) de que existe uma população adulta iletrada ou com 
deficiente escolaridade (analfabetos funcionais) que atinge taxas de cerca de 5% da população.

Pode ser considerado analfabeto funcional todo o indivíduo que se apresenta desqualificado de escrita 
em relação à sociedade em que está inserido por não ser capaz de dominar as competências e os meios 
necessários à inserção profissional, à vida social e familiar e à participação ativa na vida da sociedade. Assim, 
consideramos, que em Portugal, se pode classificar de analfabetismo funcional ou iletrismo toda a popula-
ção que não possui pelo menos os quatro anos de escolaridade (Esteves, 1995).

De acordo com as alterações demográficas provocadas pelo envelhecimento no nosso país, e sabendo 
que é na população mais idosa que reside a maior taxa de analfabetos, implementou-se uma rede de respos-
tas sociais como forma de suprir esta lacuna e promover o envelhecimento ativo. Incrementar aprendizagem 
ao longo da vida a fim de oferecer oportunidades nas diferentes fases do percurso dos indivíduos, protegen-
do o risco de exclusão social, é uma preocupação cada vez mais premente das instituições.

Assim, conscientes desta problemática, e querendo contribuir para melhorar os níveis de satisfação e 
qualidade de vida desta população, a Associação de Jardins-Escolas João de Deus (AJEJD), detentora de 
uma grande tradição em alfabetização, propôs às instituições parceiras a implementação de um Projeto que 
respondesse a esta necessidade. Sabemos que uma iniciativa deste tipo proporciona aos cidadãos adultos 
iletrados ou de baixo nível de literacia a aquisição da competência da leitura e da escrita, tão importante 
para a sua realização pessoal. 

Sabemos também que a implementação deste Projeto, tal como o desenhámos, é relevante para o cida-
dão e para a comunidade. Vários indicadores nos mostram a sua relevância. De entre eles, destacamos: (i) 
formação dada por estudantes motivados; (ii) criação de relações intergeracionais que facilitam a aprendiza-
gem; (iii) aplicação de metodologias que promovem o ensino individual e o respeito pelo ritmo de trabalho 
de cada um; e (iv) promoção da melhoria dos níveis de literacia em adultos. 

Queremos, ainda, e no âmbito da Responsabilidade Social da Escola Superior de Educação João de 
Deus (ESEJD), proporcionar aos estudantes do Ensino Superior um contacto com a realidade social e a 
possibilidade de aplicarem conhecimentos a nível pessoal, social e técnico-científico nomeadamente das 
metodologias da leitura e da escrita, adquiridos na Escola de Formação. Pretendemos também afirmar a 
importância do voluntariado proporcionando aos estudantes experiências de grande valor pedagógico, 
cultural e humano.

Em 2011 foi implementado o primeiro Projeto “O caminho faz-se caminhando” que durante 4 anos 
teve lugar nas cidades de Odivelas e Amadora. A formação, cujo know how científico e pedagógico foi 
assegurado por docentes e estudantes da ESEJD, transformou-se em unidades de ação e de trabalho in-
tenso e motivador, tendo, de ano para ano, aumentado o número de estudantes e de formandos assim 
como os locais de formação. 

Os estudantes formadores, sempre em grande número, eram orientados e supervisionados pela docente 
da ESEJD, autora deste estudo.

A natureza filantrópica do Projeto pretende atingir o maior número de horas de formação, alfabetizando 
todos os que se candidatam junto das entidades parceiras responsáveis por toda a logística, publicidade e 
recrutamento. 
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A nossa experiência ao longo destes 4 anos levantou algumas questões que pretendemos agora apresen-
tar neste pequeno estudo exploratório de caráter descritivo-interpretativo, enquadrado numa metodologia 
qualitativa.

O objetivo principal é contribuir para o aumento da literacia de uma população social e economicamente 
desfavorecida, maioritariamente adulta e idosa fomentando uma relação intergeracional de proximidade e 
afeto. A nossa questão para este estudo é saber quais os fatores/causas que levaram à iliteracia dos inquiri-
dos e o modo como decorreu a sua participação no Projeto.

2Metodologia 

2.1 Descrição do projeto
O Projeto “O caminho faz-se caminhando” teve duração diferenciada ao longo dos anos. Em média, e como 
podemos observar, cada formação tinha 40 horas, com sessões de 2 horas cada, distribuídas por dois dias 
da semana (Quadros 1 e 2). 

QUADRO 1 – TABELA GERAL DAS FORMAÇÕES EM ODIVELAS

Anos
Datas Duração

Local Parceiros
Início Términus Nº de 

Sessões
Horas por 

Sessão
Total de 
Horas

2011 20 de abril 22 de julho 21 2 42
Pavilhão 
Poliva-
lente 

Junta de 
Freguesia

2012 10 de abril 12 de  julho 23 2 46

2013 21 de janeiro 5 de junho 36 2 72

2014 19 de fevereiro 30 de  maio 26 2 52

QUADRO 2 – TABELA GERAL DAS FORMAÇÕES NA AMADORA

Anos

Datas Duração

Local Parcerias
Início Términus N.º de 

Sessões
Hora por 
Sessão

Total de 
Horas

2012 30 de  janeiro 13 de março 12 2 24
Bairro do 
Casal do 

Silva

OMEP – A 
RODAR E5G

2014 9 de janeiro 20 de fevereiro 13 2 26
Bairro 6 
de Maio

Projeto

Escolas João 
de Deus E5G

É importante salientar que o Projeto não foi desenhado previamente para nenhum estudo científico, mas 
essa vontade aumentou ao longo dos anos e materializa-se agora neste estudo.
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O grupo de estudantes foi aumentando à proporção dos formandos, porquanto privilegiamos um ensino 
individualizado de um para um ou de um para dois (Figura 1).

FIGURA 1 – NÚMERO DE FORMANDOS E ESTUDANTES AO LONGO DOS 4 ANOS.

Este é um estudo exploratório de caráter descritivo-interpretativo. Aplicámos um questionário de respos-
tas fechadas para uma análise quantitativa. Introduzimos, no entanto, questões abertas em alguns itens, 
pretendendo, de alguma forma, registar outros indicadores não previstos nas respostas fechadas, que nos 
permitissem uma análise de caráter qualitativo. Analisámos algumas fotografias que recolhemos e organizá-
mos ao longo dos 4 anos de Projeto. Em conversas informais com os estudantes da ESEJD e os formandos, 
recolhemos depoimentos que nos ajudaram a compreender e avaliar a história de vida e o índice de motiva-
ção e satisfação de todos os intervenientes.

O principal instrumento de avaliação é o questionário aplicado ao grupo em estudo, composto por 15 
formandos da turma de Odivelas 2014, sendo que cada um deles pôde responder a mais do que um item 
em cada pergunta. Para o tratamento estatístico recorreu-se ao programa informático Excel com o qual 
elaborámos o tratamento dos dados do questionário. Importa referir, que não se efetuaram análises muito 
sofisticadas, uma vez que o estudo se revestia de um carácter maioritariamente exploratório.

O questionário apresentado foi aplicado à última turma de 2014, por isso os dados são ainda pouco 
significativos do ponto de vista científico mas muito relevantes para os estudantes da ESEJD e para os for-
mandos.

O questionário passou pelo processo de validação após o qual foram feitas as necessárias correções que 
se mostraram pertinentes nas respostas-testes dos alunos selecionados. Este processo foi conduzido por 
especialistas em métodos e técnicas de investigação e com experiência em trabalhos científicos.

O questionário foi aplicado individualmente, lido pelo professor/estudante e respondido oralmente pelo 
formando. Com ele pretendemos saber um pouco da história de vida do inquirido, nomeadamente, os 
fatores que levaram à iliteracia, causas e motivações; tentámos também caracterizar as suas dificuldades e 
ambições.
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3Apresentação e Discussão de Resultados 

Apresentamos, de seguida, a análise dos resultados obtidos no questionário respondido pelos 15 formandos 
que são o nosso grupo em estudo.

Quando questionámos os inquiridos sobre se gostariam de ter aprendido a ler em criança, todos respon-
deram que sim, sendo que oito deles fizeram uma breve passagem pela escola (Quadro 3). Um inquirido 
frequentou o 5.º ano de escolaridade mas, por razões de doença, abandonou a escola. Quatro inquiridos 
chegaram ao 2.º ano (50%), dois, ao primeiro ano e um ao terceiro ano de escolaridade. O abandono escolar 
aconteceu entre os 7 e os 14 anos.

QUADRO 3 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS INQUIRIDOS

Frequência Percentagem

Frequentou a escola 
até que ano  

de escolaridade?

1.º ano de escolaridade 2 25%

2.º ano de escolaridade 4 50%

3.º ano de escolaridade 1 12,5%

4.º ano de escolaridade 0 0%

Outros 1 12,5%

Total 8 100%

Foram vivências breves mas que tocaram profundamente estas pessoas que responderam com lágrimas 
nos olhos quando nos falaram da sua passagem pela escola e a tristeza com que a abandonaram. 

Podemos afirmar que a condição social do indivíduo conduz, de forma quase direta, ao insucesso e ao 
abandono escolar. A falta de oportunidade para frequentar a escola porque as famílias são numerosas ou 
por falta de recursos económicos para pagar propinas, livros e material escolar, são realidades plasmadas 
em diversos artigos da especialidade que nos remetem para a realidade dos anos 60/70 do século passado, 
período em que, a maioria dos nossos inquiridos, terão frequentado o Ensino Básico (na altura, escola pri-
mária).

Na verdade, a seletividade social expressava-se pela associação entre origem social, tipo de ensino fre-
quentado e aproveitamento escolar, mostrando claramente o carácter explicitamente seletivo do sistema 
educativo nos anos 60/70. Vários estudos sublinharam a existência de mecanismos escolares de recrutamen-
to social particularmente restritivos, Assim, nas camadas sociais onde se concentram os grupos socioprofis-
sionais superiores haveria, em 1963/64, um estudante por cada sete famílias; naquelas onde se acumulam 
grupos sociais inferiores, ter-se-ia, na mesma data um estudante por cada 1191 famílias. (Cruzeiro & Antu-
nes, 1978; Machete, 1968).

As razões apresentadas pelos inquiridos por não terem frequentado a escola são essencialmente de 
caráter socioeconómico (Quadro 4). Podemos observar que 36% dos inquiridos respondem que não foram 
à escola porque a família era muito pobre e 27% dizem que não foram porque eram muitos irmãos, tendo 
alguns deles, assinalado os dois itens.
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Além das hipóteses apresentadas, três inquiridos acrescentam ainda outras razões: (i) “nunca fui à es-
cola porque tive que ir trabalhar”; (ii) porque o pai morreu quando era criança; (iii) porque na família só os 
rapazes iam à escola.

QUADRO 4 – RAZÕES PARA NÃO TEREM FREQUENTADO A ESCOLA EM CRIANÇA

Frequência Percentagem

Porque nunca 
foi à escola?

Não tinha escola perto 1 9%

Os pais não deixavam 0 0%

Eram muitos irmãos  3 27,2%

A família era muito pobre 4 36,3%

Outros 3 27,2%

Total 11 100%

Sobre o abandono escolar (Quadro 5), dois inquiridos indicam falta de recursos económicos (25%) e ou-
tros dois, falta de aproveitamento. Um, diz que deixou a escola porque teve que ir trabalhar. Três inquiridos 
responderam ainda que deixaram de ir à escola porque i) foi violada aos 13 anos e não conseguiu voltar à 
escola; ii) por doença e, iii) porque os pais diziam que não tinha “jeito” para a escola.

Analisando as respostas às duas questões: “Porque nunca foi à escola?” e “Porque abandonou a esco-
la?”, encontramos, como decisivo, salvo a doença e a violação, o fator económico e social a  pesar na decisão 
de nem sequer ir ou, se foi, perceber desde muito cedo que, ou não tinha “jeito” ou não tinha dinheiro.

QUADRO 5 – RAZÕES QUE LEVARAM AO ABANDONO ESCOLAR

Frequência Percentagem

Porque  
abandonou a 

escola?

Teve que ir trabalhar 1 12,5%

Não aprendia e desmotivou-se 0 0%

Chumbava sempre 2 25%

Não tinha recursos económicos 2 25%

Outros 3 37,5%

Total 8 100%

À pergunta do questionário sobre a escolaridade das pessoas mais próximas (pais, filhos, maridos, espo-
sas…), observámos que os homens (maridos) são mais alfabetizados que as mulheres (esposas), este dado 
confirma a questão abordada anteriormente em que, mesmo nas famílias pobres e apesar das dificuldades 
económicas e sociais, os rapazes eram, frequentemente, mandados para a escola enquanto as meninas 
ficavam em casa a ajudar as mães e aos 10 ou 12 anos iam trabalhar, na sua maioria, como empregadas 
domésticas internas em casa de famílias ricas.

Assim, muitos deles, obrigados pelas circunstâncias, foram impedidos de continuar a estudar. Segundo 
Moreira et al. (2005, p. 22), a “distribuição do bem “educação escolar” pelas diferentes classes sociais é de-
sigual e os contextos em que os recursos educativos e culturais são escassos contribuem para que os baixos 
níveis de qualificações se perpetuem.” Por isso, com este grupo de perguntas conseguimos avaliar o quanto 
as questões sociais e económicas são relevantes na progressão dos estudos.



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 50                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

Apesar da sua pouca experiência como estudantes, quando perguntámos “o que gostava menos da es-
cola”, observámos que 55,5% dos inquiridos responde que não gostava dos castigos dados pela professora 
e 33% refere que não gostava das matérias/conteúdos a aprender. Um inquirido refere, em “outros” que não 
gostava de fazer ditados porque dava muitos erros. (Quadro 6)

QUADRO 6 – ASPETOS NEGATIVOS DA ESCOLA NA INFÂNCIA

Frequência Percentagem

O que gostava 
menos na  
escola?

Dos castigos físicos da professora  
(reguadas, puxões de orelhas…)

5 55,5%

Dos conteúdos 3 33,3%

Outros 1 11,1%

Total 9 100%

No quadro 7 e na questão “Que dificuldades sentia em aprender”, observámos que a dificuldade em 
memorizar e em compreender o que se lê e o que se aprende é referida por quatro inquiridos (30,7%). A 
referência à falta de paciência da professora “que desistia perante as dificuldades” também é referida por 
quatro inquiridos.

Assim, os castigos corporais, a falta de paciência dos professores perante as dificuldades, a falta de es-
tratégias e de apoio em casa, levam aos resultados observados nos quadros 6 e 7 que culminaram no aban-
dono escolar porque a motivação não existia, a autoestima também não e todas as pequenas dificuldades 
se avolumavam até ao impossível.

QUADRO 7 – FATORES QUE DIFICULTARAM A APRENDIZAGEM NA INFÂNCIA

Frequência Percentagem

Que  
dificuldades 
sentia em 
aprender?

Não conseguia memorizar o que aprendia 4 30,7%

Não tinha material escolar 0 0%

Não percebia o que a professora ensinava 4 30,7%

A professora desistia perante as minhas 
dificuldades 4 30,7%

Outros 1 7,6%

Total 13 100%

Das 27 respostas obtidas à questão: “O que gostava mais na escola?” (Quadro 8), observámos 
que 22% dos inquiridos dizem gostar do convívio com as outras crianças; outros (18,5%) referem que 
gostavam da professora e do material escolar; quatro (14,8%) dizem que gostavam das aulas de portu-
guês e três (11%) das de matemática. Na alínea “outros”, dois inquiridos respondem que gostavam de 
“Ciências” e de “ler”.

A necessidade de afeto e alegria na escola fica aqui realçada pela resposta de 6 inquiridos que gosta-
vam da escola pelo convívio com as outras crianças, é o brincar que aqui está implícito, com certeza. O que 
nos surpreende são as respostas positivas em relação à professora. Se por um lado ela castiga e não tem 
paciência, a verdade é que a figura da professora era uma autoridade, tida como tal e assumida por pais 
e crianças que viam o castigo corporal infligido pela professora, ainda que doloroso, como suportável, 
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aceitável, inquestionável. Eram crianças humildes e obedientes, numa sociedade opressiva e de grande 
tradição judaico-cristã no que se referia à obediência e à submissão.

QUADRO 8 – ASPETOS POSITIVOS DA ESCOLA NA INFÂNCIA

Frequência Percentagem

O que mais  
gostava 

na escola?

Do convívio com as outras crianças 6 22,2%

Da professora 5 18,5%

Do material escolar 5 18,5%

Das aulas de português 4 14,8%

Das aulas de matemática 3 11,1%

Das aulas de história de Portugal 1 3,7%

Das aulas de geografia 1 3,7%

Outros 2 7,4%

Total 27 100%

Quando deixámos de questionar o seu passado e passámos a questionar a realidade que estavam a viver, 
sobre esta escola que agora frequentavam, verificámos que, das 34 respostas obtidas (Quadro 9), uma parte 
significativa dos inquiridos (41%) respondeu que só agora iniciam a escola porque só agora conseguiram 
um lugar nesta formação. Em conversas informais tidas sobre o assunto, lamentavam o facto de não terem 
tido lugar nos anos anteriores.  

A necessidade de autonomia na rua, nomeadamente, nos transportes e a capacidade de lerem infor-
mação que lhes dá prazer é referida por, respetivamente, 29% e 26% dos inquiridos. Um inquirido tem um 
objetivo muito específico: “tirar a carta de condução”.

QUADRO 9 – RAZÕES QUE JUSTIFICAM O REGRESSO À ESCOLA

Frequência Percentagem

Porque voltou 
agora para a 

escola?

Só agora teve oportunidade 14 41,1%

Quer tirar a carta de condução 1 2,9%

Quer ler revistas, jornais, livros 9 26,4%

Quer ler os cartazes da rua e o destino 
dos autocarros 10 29,4%

Outros 0 0%

Total 34 100%

Na questão aberta que pretendia avaliar o nível de motivação dos formandos quando se pergunta “Por-
que gosta de vir à escola?” observámos que 12 dos 15 inquiridos (80%), respondem “porque gosto de 
aprender”; um acrescenta “porque conheço pessoas”; outro refere que “As professoras são simpáticas”; e 
outro ainda diz que “ As professoras puxam por mim e isso incentiva-me e faz-me sentir bem”.

Os índices de satisfação e motivação dos estudantes da ESEJD e dos formandos são também alvo da 
nossa avaliação ao longo deste estudo. Observámos estudantes a darem o seu testemunho, da forma 
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como esta ação as sensibilizou para esta problemática, que passaram a olhar para a pessoa mais velha e 
iletrada de uma forma diferente, passaram a compreender as suas dificuldades e aprenderam estratégias 
que as capacitaram para uma ajuda efetiva e eficaz com este tipo de “alunos”.

Foi possível observar, através dos sorrisos, abraços e por vezes lágrimas de emoção, a satisfação dos 
próprios formandos que quiseram também eles dar o seu testemunho do modo como esta formação 
tinha sido tão importante para a sua vida, nomeadamente, pelo facto de terem uma ocupação fora de 
casa e como se sentiam valorizados e envolvidos na sua aprendizagem (muitos confessaram que pediam 
ajuda aos netos e isso lhes dava muito prazer. Diziam que estavam a adquirir competências que julgavam 
já não ser possível adquirir e estavam agora mais capacitados para continuarem outras aprendizagens. 
Sentem-se ser agora mais autónomos e independentes. Já “sabemos ler para onde vai o autocarro e isso 
é muito bom”, diziam. 

A motivação é grande por parte dos intervenientes nestes cursos de alfabetização. Os estudantes da 
ESEJD ficam marcados deste a primeira aula, quando chegam tímidos e assustados perante o desafio de irem 
ensinar a ler adultos. Não se sentem preparados, acham que não vão conseguir responder às espectativas 
e dúvidas dos “seus alunos”. Porém, depois da primeira “aula” todos os medos se dissipam, e fica apenas a 
enorme vontade de estar, ajudar, responder, ouvir e ensinar aquelas “crianças grandes” por quem têm, desde 
o primeiro momento, uma empatia enorme, uma relação de afeto imensurável, que acaba em lágrimas e 
abraços nas sessões de encerramento, quando nos despedimos “até para o ano”.

Como referem Palha et.al. (2012, p. 73), o equilíbrio do idoso e o seu ajustamento ambiental dependem 
de vários fatores sociais, entre eles “uma ocupação com significado”. Tudo isto faz sentido quando pensa-
mos na frase de Dostoievski quando diz: “O segredo da existência humana consiste não somente em viver, 
mas em encontrar um motivo de viver.” 

Outra manifestação de satisfação acontece nas diferentes cerimónias que efetuamos com a presença de 
individualidades públicas da freguesia e da AJEJD em que é visível o envolvimento e alegria de familiares e 
amigos que fazem questão de estarem presentes para felicitarem a coragem de quem vai aprender e o al-
truísmo dos estudantes que voluntariamente dedicam o seu tempo àquele trabalho. Os estudantes da ESEJD 
envolvem-se e vivem estes momentos com muita intensidade e sentido de responsabilidade. 

Segundo Palha et.al. (2012, p. 96), “a partilha intergeracional 
das memórias e experiências de cada grupo permite aferir lingua-
gens e simbologias, diminuindo conflitos muitas vezes resultantes 
da divergência de culturas.” Assim, acrescentam os mesmos auto-
res “Fomentando a relação intergeracional não se pretende ensinar 
ninguém, mas antes incorporar realidades diferentes cuja análise 
conduza à transformação. (p.99)

Era com imensa alegria que os formandos recebiam os estu-
dantes da ESEJD e, quando algum faltava isso era motivo para co-
mentários como “Hoje não tenho a minha querida professora”, ou 
“ Ela ensina-me muito bem”, ou “Ela tem muita paciência comigo 
e falamos de muitas coisas.” 

Sobre as atividades e tarefas que desenvolvem na escola e que 
os ajuda a adquirirem a capacidade de ler, as suas respostas são 
variadas, tendo alguns inquiridos assinalado dois itens.
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À questão “Que atividades gosta de fazer na escola agora” (Quadro10), podemos observar que, das 28 
respostas obtidas, 32% dos inquiridos referem dois fatores: “Ler na Cartilha Maternal” e “Ter aula individual 
de leitura”. Alguns dos inquiridos (14%) referem que gostam de trabalhar com letras móveis. Um diz que 
gosta de fazer recortes e colagens para uma leitura global e 5 referem outras atividades: gosto dos ditados 
e de aprender as letras”; “gosto de escrever”; “gosto de aprender a ler e a escrever”; “gosto de ler com a 
professora” “gosto do convívio com as outras pessoas”. 

QUADRO 10 – ATIVIDADES PREFERIDAS ATUALMENTE NA ESCOLA

Frequência Percentagem

Que atividades 
gosta de fazer 

na escola?

Ler na Cartilha Maternal 9 32,1%

Trabalhar com as letras móveis 4 14,2%

Fazer recortes/colagens de imagens, le-
tras, palavras, frases

1 3,5%

Ter aula de leitura com uma professora in-
dividualmente 

9 32,1%

Outros 5 17,8%

Total 28 100%

Entre as várias estratégias utilizadas, as letras móveis são uma ferramenta de trabalho muito produtiva 
na construção de palavras e reconstrução/transformação dessas em outras palavras ou pseudo-palavras que 
lhes permite exercitarem a memória visual e a soletração de forma prática manipulando as letras, juntando 
sons e formando palavras que conhecem (na sua maioria nomes próprios de filhos, marido, irmãos, etc.). 

Também os recortes e colagens de imagens para aprendizagem de novos vocábulos e para a leitura glo-
balizada de palavras é uma estratégia de sala de aula que os inquiridos referem com agrado assim como a 
leitura em diferentes suportes.

Questionados se têm alguém em casa que os ajude nos trabalhos e que os ouçam ler, os inquiridos, na 
sua maioria, responderam “sim”. Esta realidade não foi, com certeza, a que viveram em crianças, mas agora 
os seus descendentes mais novos (filhos, sobrinhos) andam na escola e eles referem isso com agrado (se bem 
que alguns digam que “Eles não têm paciência para mim.”).

Dos 15 inquiridos apenas um não tem filhos. A escolaridade média dos filhos é o 7.º ano de escolaridade. 
Um sistema de ensino diferente do existente nos anos 60 nomeadamente, o ensino obrigatório até ao 9.º 
ano e mais recentemente até ao 12.º ano, permite esta alteração à realidade destas famílias. A conjuntura 
social mudou, as oportunidades existem e a obrigatoriedade de frequentarem a escola também permite 
que, mesmo pobres, tenham acesso à escola.

Na última questão colocada aos nossos inquiridos registámos as dificuldades sentidas nas aulas ao 
longo da formação (Quadro 11). Das 34 respostas obtidas, cerca de 24% dos inquiridos têm dificuldade 
em memorizar as regras da leitura; 20% dos inquiridos respondem ter dificuldade em memorizar o nome 
das letras e em adquirir o mecanismo da leitura. Outros inquiridos (18%) respondem que têm dificuldade 
na escrita. Dois respondem que não compreendem o significado das palavras lidas e um refere que tem 
dificuldade de concentração e atenção. No item “outros”, um inquirido reforça a dificuldade em “ler”; 
outro diz que tem dificuldade em “fixar o nome das letras” e, um terceiro salienta que a maior dificuldade 
é “escrever sem dar erros”.
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QUADRO 11 – MAIORES DIFICULDADES SENTIDAS NA ESCOLA ATUALMENTE

Frequência Percentagem

Que  
dificuldades 

sente  
agora em 
aprender?

Memorizar o nome das letras 7 20,5%

Memorizar as regras de leitura 8 23,5%

Adquirir o mecanismo da leitura/juntar os sons das letras 7 20,5%

Compreender o significado das palavras lidas 2 5,8%

Concentração e atenção 1 2,9%

Escrever 6 17,6%

Outros 3 8,8%

Total 34 100%

Como referem Moreira et. al. (2005), passada a infância e o período sensível para a aprendizagem da leitura 
e da escrita, o percurso destes adultos é com certeza difícil e penoso. Mas a vontade de aprender parece superar 
todas as adversidades. Por isso, voltam agora à escola num formato completamente diferente, numa classe de 
alfabetização. Dizem que se sentem muito bem, como testemunham fotos e vídeos feitos ao longo dos 4 anos 
de Projeto. Porém o sucesso escolar e a capacidade para atingirem os objetivos que pretendem são mais difíceis. 
Avançam imenso nas aprendizagens, identificam letras e sílabas, leem palavras e pequenos textos. Estudam em 
casa com filhos e maridos e saem vencedores desta batalha contra o insucesso, a exclusão, a iliteracia. Quanto 
ao funcionamento cognitivo, Palha et.al. (2012, p. 280) referem que “A elevação dos níveis de escolarização e 
culturais é consabidamente um dos fatores com mais peso na continuada performance cognitiva dos indivíduos.”

4Conclusão 
Em conclusão, diremos que este Projeto tem grande impacto e importância na vida dos estudantes, dos 
formandos e na comunidade em geral. Nos eventos promovidos pelo projeto (cerimónias de abertura 
e encerramento dos cursos) é visível o envolvimento quer do presidente da Junta de Freguesia e repre-
sentantes de outros cargos públicos, quer dos representantes da ASEJD quer de familiares e amigos dos 
formandos que estão presentes para os felicitarem. Os estudantes da ESEJD envolvem-se e vivem estes 
momentos com muita intensidade e sentido de responsabilidade.

Este estudo deu-nos a oportunidade de demonstrar como o Projeto “O caminho faz-se caminhando” 
tem contribuído para o combate à iliteracia, tem aumentado os índices de satisfação de uma população 
maioritariamente idosa, economicamente desfavorecida e tem, também, proporcionado relações interge-
racionais muito importantes para o jovem e para o sénior.

Os dados recolhidos pelo questionário permitiu-nos, de certa forma, responder à nossa questão de 
investigação e perceber quais as causas que conduziram estas pessoas à não escolarização em crianças e 
à consequente marca do analfabetismo, estigma impeditivo de crescer enquanto profissionais, enquanto 
ajudadores dos próprios filhos nas tarefas escolares que reduz a autonomia e a autoestima.

Esta “nova escola” revelou-se para estes adultos analfabetos algo de muito estimulante e, apesar das dificul-
dades encontradas, a partilha de saberes e de afetos com os estudantes da ESEJD que, em regime de voluntaria-
do, e num espírito abnegado e altruísta, se cruzaram com eles e com eles convivem, transformou estas pessoas 
em pessoas mais felizes. São os testemunhos deixados em vídeos, são as conversas mantidas num discurso 
informal, são a procura, junto das instituições promotoras, que nos permitem continuar a abraçar este Projeto. 
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Segundo as estatísticas de várias entidades, como as Nações Unidas e o Conselho da Europa há uma rea-
lidade já conhecida, em que o fenómeno do envelhecimento demográfico ocupa uma posição de destaque 
a nível mundial. 

Em Portugal, as estatísticas do INE (Censos 2011) referem uma melhoria nos dados comparativamente 
a 2005. Atualmente Portugal assiste a um aumento gradual e acentuado do número de pessoas com 65 
e mais anos, passando de uma percentagem de 16,9% em 2005, para uma percentagem de 20,4% em 
2010. Esta realidade permite concluir que teremos sempre idosos em lares e instituições sociais que preci-
sam de continuar a trabalhar, para manter/não perder competências e capacidades. 

Da mesma forma, entendemos ser muito importante esta troca de afeto intergeracional entre duas ou 
mais pessoas com idades distintas e em diferentes estádios de desenvolvimento, possibilitando o cruza-
mento de experiências e contribuindo para a unidade dentro da multiplicidade. 

Como diz Cavaco (2009, p. 726), “a oferta de educação e formação de adultos, por si só, não é sufi-
ciente para despoletar a procura por parte dos pouco escolarizados, o que exige estratégias inovadoras e 
dispositivos concebidos “à medida” das situações, caso contrário o público potencial não se converte em 
público real.” O repto já foi lançado e esperamos que o próximo ano seja pioneiro num “ABC dos afetos” 
em muitos Lares, Centros de Dia, e outras instituições onde possamos chegar com os jovens da ESEJD e 
onde haja um adulto/sénior que queira aprender a ler ou melhorar as suas competências nesta área.

Por outro lado sentimos necessidade de fazer a certificação do Curso de Alfabetização, permitindo 
o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), no Quadro Nacional 
de Qualificações da ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional), exatamente 
porque alguns formandos em anos anteriores solicitavam também aprendizagens ao nível do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico porque queriam fazer o exame do 4.º ano e assim prosseguirem estudos e terem outras 
saídas profissionais, nomeadamente, a possibilidade de tirarem a carta de condução.

O Censos 2011 refere dados interessantes no que diz respeito à taxa de analfabetismo em Portugal. 
Este sofreu uma baixa significativa entre 1970 (25,7%) e 2011 (5,2%). Os números referem ainda que o 
género também é determinante, sendo sempre as mulheres as mais penalizadas. Em 1960 a taxa de mu-
lheres analfabetas era de 39% e atualmente é de 6,8%. A taxa dos homens analfabetos era de 26,6% em 
1960 e é atualmente de 3,5%. 

Se estes números são significativos e estimulantes, pensamos, com este projeto, ter contribuído para 
que eles sejam uma realidade!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cavaco, C. (2009). Adultos pouco escolarizados. Políticas e práticas de formação. Lisboa: Educa.

Cruzeiro M., & Antunes M. (1978). Ensino secundário: Duas populações; duas escolas. Análise Social, n.º 55, pp. 443-502.

Esteves, M. J. B. (1995). Os novos contornos do analfabetismo. Analfabetismo ou iletrismo: o que é? Quem são? Onde estão? Lisboa: Ministério da Educação. Departamento da 

Educação Básica.

Machete, R. (1968). A origem social dos estudantes universitários portugueses. Análise Social, Vol. V I, n.º 20-21, pp. 213-247.

Moreira, A., Bessa-Luís, A., Caldas, A., Silva, A.C., Figueiredo, A. D., Vitorino, A., Costa, A. Soares, A. Castilho, A. T., Reis, C., Borges, D., Grilo, E.M., Coelho, E. P., Amor, E., Vilar, E. R., 

Cruz, G., Pedrosa, I., Alçada, I., Hub Faria, I., Castro, I., Sampaio, J., Morais, J., Jorge, L., Santos, M. E. B., Mesquita, M., Ondjaki., Gonçalves, P., Niza, S., Afonso, S. L., Pardaux, S., 

Moura, V. G., & Aguiar e Silva, V. (2005). A língua portuguesa presente e futuro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Palha, A. P., Proença, A., Marques, A. Neto, A. M. S., Nogueira, A., Vinhal, A., Garret, C. A., Ribeirinho, C., Serrão, D., Figueiredo, D., Monteiro, E, V., Dias, i., Costa, J. P., Barreto, J., 

Carvalho, J., Pereira, L. J., Amado, j., Pontes, J. L., Andrade, J. C., Jacob, L., Capucha, L., Sotto Mayor, M., Carvalho, P. Silva, R., Fontes R., António, S., Fragoso, V., Azeredo, Z., & Moura, 

C. (coord.). (2012). Processos e estratégias do envelhecimento. Intervenção para um envelhecimento ativo. Lisboa: Euedito.



Resumo: Neste artigo, pretende-se compreender a Gramática da Cor na 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, a gramática da cor é aprendida como atividade cognitiva e 
experiência estética, que permite convergir a investigação com a prática visual em contexto escolar. 
Trata-se de um estudo sobre a cor e a sua aprendizagem nas atividades estéticas no Ensino Superior 
de Educação, bem como no Programa Nacional.
Palavras-Chave: Educação Estética e Artística; Gramática da Cor; Artes Visuais; atividades 
visuais.

Abstract: The main goal of this article is to understand the Grammar of Colour in the Art and Aesthetic 
Education, in Visual Arts, in Portugal, mainly, in nursery and primary schools. In Art Education, the Grammar 
of Colour is learned as cognitive practice and aesthetic experiences, which may converge in art education 
research with a visual practice in the classroom.This study is about colour and the students’ learning of 
aesthetic skills in higher education, such as the National Curriculum.
Keywords: Art and Aesthetic Education; Aesthetic Education; Grammar of Colour; Visual Arts; visual 
practice.
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1Introdução
Em Portugal, a Educação Estética e Artística surgiu da iniciativa da Direção-Geral da Educação, Ministério 
da Educação e Ciência (2010), com o objetivo de  implementar uma estatégia pedagógica integrada das 
Artes, quer a nível nacional, quer internacional, nos vários domínios da forma artística -  Artes Visuais, 
Música, Dança e Teatro - em contexto escolar da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Tornou-se crucial em criar uma estrutura de ensino artístico e estético de qualidade por excelência das 
Artes, de modo desenvolver e aplicar uma formação contínua e sistemática a partir das recentes «investi-
gações-ação» científicas, em contexto escolar. 

Neste sentido, o aluno do Ensino Superior de Educação tem na sua formação em Educação Artística, 
no domínio das Artes Visuais, vários modelos educativos e curriculares, que integram o Programa Nacional 
com os conhecimentos eruditos estéticos e a aplicação da investigação científica nas Artes. A aprendiza-
gem educatica tem como base uma experiência cognitiva e estética, em que as atividades artísticas são 
estruturadas e fundamentadas científicamente no domínio das Artes Visuais, com o intuito em desenvol-
ver, promover e integrar a conceptualidade do ensino artístico em contexto escolar. Assim, o aluno adquire 
competências cognitivas estéticas e artísticas para o sua futura atividade profissional.

O Programa de Educação Estética e Artística, Ministério da Educação, aplica as metodologias interna-
cionais (Barbosa & Da Cunha, 2010; Dobbs, 2004]) e a nacional (Gonçalves, Fróis & Marques [2002]). A 
Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa  (Barbosa & Da Cunha, 2010) foi uma das metodologias que 
mais influenciou o contexto escolar português, por promover as artes e a cultura brasileira, através do 
contacto com Museus no ensino artístico:

A arte, como uma linguagem aguçada dos sentidos, transmite significados que não podem ser 
transmitidos por nenhum outro tipo de linguagem, como a discursiva e a científica. (Barbosa & 
Da Cunha, 2010, p. 21) 

A título de exemplo, Godinho e Brito (2010) aplicaram na sua metodologia, numa continuidade das 
“três formas distintas” de Barbosa: criação, execução e apreciação: 

Aliado ao saber ser e o ao saber fazer, existe, inevitavelmente, o SABER que, nas áreas em 
apreço, inclui o conhecimento cultural e das manifestações artísticas. (p. 10)

As didáticas artísticas e visuais promovem a aprendizagem da “gramática” e da literacia visual. Não só 
pela leitura, interpretação e conhecimento visual, mas também pela produção plástica e experimentação 
da criação. As práticas educativas passam a ser organizadas, segundo o valor erudito e científico no ensino 
e na aprendizagem artística. Tal como acontece nas outras áreas do saber cognitivo, a título de exemplo 
Ciências e Matemática.

 Seguiram outros modelos de investigação, tal como a abordagem de comparação entre literacia 
visual erudita e a da infantil (Rodrigues, 2016), ou na exploração das matérias e materiais artísticos 
(Queiroz, 2015). 

Para melhor entendimento desta leitura, percorremos um método de análise interpretativa morfológica 
e da exploração prática do processo criativo e plástico.Tornando-se, deste modo, a aprendizagem da cul-
tura e das artes nacionais e internacionais um pilar nas esferas académicas. A literacia visual e a linguagem 
cognitiva plástica necessitam de uma aprendizagem conceptual abrangendo várias matérias e conteúdos. 
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Na educação, explora-se e descobre-se a execução plástica, mas também se centra noutras áreas do saber: a 
semiótica, a morfologia plástica  e sua contextualização conceptual dos conhecimentos artísticos.

As artes são uma linguagem conceptual visual que se precisa de aprender tal como a língua 
portuguesa e a matemática. Isto é, a linguagem visual tem regras próprias e uma gramatica 
visual, que a compõe. A educação pela arte faz-se através dos materiais, da sua operação, da 
transformação das matérias em ideias novas, em novas coisas. No seu sucesso está implicada uma 
literacia, uma capacidade interpretativa, ou crítica, sobre a semiosfera cada vez mais povoada, 
saturada, de mensagens parasitárias. (Queiroz, 2015, p. 14)

Tal como argumenta Queiroz (2015), debruçamos, neste artigo, numa área específica do saber, da 
linguagem plástica e da sua literacia, aprofundando a “gramática da cor”, na medida em que é necessário 
o seu entendimento e contextualização da Teoria da Cor e na fenomenologia, para a sua aplicação em 
atividades plásticas no contexto escolar da Educação Estética e Artística.

2Repensar a Gramática da Cor 

A literacia visual é repleta de conceitos estéticos e artísticos, com significados abrangentes oriundos de diver-
sas áreas do saber das teorias da arte, semiótica, filosofia, estética e ciências, a título de exemplo. 

A complexidade da interpretação e compreensão das Artes Visuais impulsionou, no princípio do século 
XX, vários estudos e investigações científicas que proporcionaram a contextualização da arte moderna 
e, posteriormente, da arte contemporânea no ensino escolar. Os artistas visuais e os pedagogos de arte 
interessaram-se em refletir, estruturar, planificar e criar novas metodologias científicas contemporâneas 
das Artes na Educação. Ensinar a linguagem visual respeita a certos princípios “gramaticais” próprios 
da literacia e da expressão artística e estética adquirida através dos conhecimentos dos materiais e das 
matérias, que necessitam de ser aprendidas, contextualizadas e experimentadas para a compreensão da 
linguagem visuo-plástica infantil. 

Neste sentido, salientamos Arnheim (1974) por ter estruturado e estudado a literacia artística, bem 
como a expressão infantil. Desenvolveu na linha da psicologia e da análise semiótica visual, a Teoria da 
Gestalt, em que estruturou as “regras de composição”, tais como: linha, forma, cor, textura e espaço. 
Desta forma, promoveu uma maior entendimento da morfologia visual e da literacia plástica, desde o 
Renascimento à Modernidade.

Em contrapartida, Efland (2004) valoriza a importância de uma cognição imaginativa na educação 
artística. Isto é, abre um outro caminho de investigação sobre a metáfora e linguagem imaginativa, para 
que haja um desenvolvimento da aprendizagem narrativa artística e estética. A presente reforma do cur-
rículo escolar e do programa permite incutir, nas aprendizagens artísticas, os vários princípios gramaticais 
visuo-plásticos, a metáfora e a linguagem visual, para que sejam acessíveis a todas as crianças, desde a 
primeira faixa etária em contexto escolar.

Presentemente em Portugal, os educadores artísticos e investigadores de Artes promovem a integra-
ção de conhecimentos científicos das Artes na Educação. Com a mudança da prática das didáticas visuais 
na Educação Pré-Escolar e no Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, valoriza-se a cognição e a sensibilidade 
estética do universo das Artes Visuais. Assim, no Ensino Superior de Educação, os alunos descobrem e 
exploram a cor, nos seus vários significados e valores.
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Na Teoria da Cor, destaca-se alguns artistas que estudaram 
e investigaram a gramática da cor. Salientamos, deste modo, 
aqueles que se tornaram mais significativos em Teorias da Arte: 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Philipp Otto Runge 
(1777-1810), Johannes Itten (1888-1967) e Wassily Kandinsky 
(1866-1944).

A teoria da Cor de Goethe, de 1810, advém de uma expe-
riência empírica das manifestações da temporalidade da cor, por 
outras palavras, a transitoriedade e a durabilidade, o que lhe 
designava de fenómeno primordial (Urphähomen). Tal como ar-
gumenta Maria Filomena Molder (1995), Goethe (2006) revela 
uma visão “holística da cor”. A sua visão da cor contrapôs os 
princípios da física clássica de Newton (1642-1726), que se inti-
tulava “Nova Teoria da Luz e Cores” (1672) por apenas apresen-
tar a cor, enquanto perspetiva ótica, isto é, segundo um estudo 
da projeção do espectro criado pela refração do raio circular da 
luz, mostrando, deste modo, as suas componentes em sete cores: 
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.

Com a fenomenologia, tem-se reinterpretado a teoria de cor de Goethe (2006) na contemporaneida-
de, de modo a ser aplicado no sistema educativo, por se revelar como um papel “mediador”, isto é, um 
suporte pedagógico em contexto escolar.

A cor, para Goethe, apresenta-se em três modos, três espécies e três visões, dando uma multiplicidade de 
pontos de vista, a partir dos quais se pode perceber a manifestação dela: a cor fisiológica, a física e a química.

 As cores fisiológicas são efémeras, elas são percecionadas através da experiência da perceção ótica, 
isto é, aquelas que “pertencem aos olhos”, dependem de uma ação e reação dos mesmos. Por exemplo 
quando fixamos os olhos numa imagem com cor, em seguida olharmos para uma superfície branca com 
pouca luminação, vêmos as cores complementares, ou seja, do verde vemos laranja. As cores físicas são 
passageiras, por isso são percebidas em meios incolores ou através deles, embora se apresentem com 
algum grau de permanência, tal como percionamos num arco-íris, na chuva ou nas nuvens. As cores quí-
micas são permanentes por pertencerem aos objetos ou materiais, ou por serem “pensadas” para tal, por 
exemplo as cores dos pigmentos ou a criação deles.  

Neste estudo goethiano, compreende-se não só como se manifesta a cor, mas também a sua polarida-
de. Descobre a escuridão que tem qualidades próprias, e a polaridade é recíproca. Desenvolve, assim, as 
diversas nuances da cor através da mancha, da transparência e do semitransparente, num constante fluxo 
contínuo em transformação nas suas diversas partes. Cria, deste modo, o círculo da cor, que foi posterior-
mente reutilizado por outros artistas.

A partir deste estudo empírico, Goethe (2006) exerceu uma enorme influência nos seus contempo-
râneos, Philipp Otto Runge e William Turner (1775-1851), e, posteriormente, noutros artistas, tais como 
Johannes Itten e Wassily Kandinsky, por apresentarem a cor segundo a temporalidade da manifestação. 
Também, temos outros coloristas que expressaram a cor, enquanto sensação ou “alegria de viver” em 
Henri Matisse (1869-1954), que também, por sua vez, influenciou Kandinsky. 

Se relembrarmos Philipp Otto Runge, observamos que apresentou um estudo a partir das “esferas da 
cor”, que foram depois desenvolvidas na pesquisa de Itten (1973). Runge estrutura a cor pura em torno de 
um equador, a partir das três cores primárias – vermelho, azul e amarelo –, cujos pólos da esfera se encon-
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trava o branco e o preto. As três cores misturadas tomam lugar nos espaços intermédios da esfera, tendo 
proporções iguais em todas elas. Runge pretendia, com o seu estudo, capturar a harmonia das cores, mas 
não propriamente as proporções das misturas. Interessava-lhe a ordem da cor, numa busca da harmonia 
da “cor-ideal” na tridimensionalidade, no sólido.

Em contrapartida, em William Turner, um dos maiores mestres da cor, parte também do estudo de 
Goethe (2006). Tal como afirma Bockemühl (2010), Turner apresenta uma “luz” goethiana. Interessou-se 
pelos efeitos da luz e da sua polaridade, particularmente, luz-obscuridade. Levando-o a criar os seus pró-
prios modelos cromáticos, um círculo de cor mais simples. Aliás, Turner percecionou o sistema universal 
das cores primárias, para subordiná-las à luz-sombra, na medida em que se focalizava nos princípios luz e 
sombra, dia e noite. Embora estudasse o círculo das cores e sua morfologia, o artista britânico rejeitava a 
ideia do círculo da cor, isto é, a teoria em si. A experiência da expressão da cor, enquanto pintura e fenó-
meno, era a sua principal preocupação e descoberta, tal como poderemos contemplar na sua pintura de 
paisagem, a título de exemplo Quillebeuf, Foz do Sena, de 1833, no Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Em Itten (1973) e Kandinsky (1991; 2008), ambos professores da Escola Bauhaus, partiram deste lega-
do de estudo da cor e da composição visual, de modo a realizarem novas investigações na modernidade. 
Organizaram e estruturam os princípios compositivos e gramaticais modernistas, em que Kandinsky de-
signou por “gramática da criação” (Kandinsky, 2008). 

Em Itten (1973), a sua pesquisa advém de estudo minucioso da cor, percorrendo a História da Arte e 
seus artistas, estabelecendo os princípios das “cores físicas” goethianas, as esferas de Runge e a expressão 
da cor, que direciona para a modernidade. A sua teoria partia de formas geométricas de círculos, qua-
drados e triângulos de cores, em que cada um tinha um significado. O círculo era o central, o quadrado, 
calmo, e o triângulo, a diagonal. As cores eram estudadas segundo a luminosidade, harmonia, contraste e 
ritmos. Isto é, estava indiretamente patente a perceção da música, tal como em Kandinsky (1991).

Presentemente, na Educação Artística, o estudo da cor de Itten (1973), apresentada como círculo da 
cor, valor, harmonia, complementaridade e saturação, tem sido uma das bases educativas no ensino artís-
tico, em particular, pela sua concetualidade artística, a partir do 2.º Ciclo do Ensino Básico.

Em Kandinsky (1991; 2008), a cor revela mais fluidez e maior dinamismo, o que permite ser, em con-
texto escolar na Educação Pré-Escolar e no 1. Ciclo do Ensino Bá-
sico, um excelente exemplo para a motivação da aprendizagem 
da cor, bem como o entendimento do processo criativo.

No seu estudo, surge uma análise da composição intrínseca 
da arte moderna, em que o conteúdo, a forma, a cor e compo-
sição visual revela uma estrutura completamente diferente das 
pinturas figurativas. Permite-lhe, assim, refletir o que se entende 
de arte abstrata, e como se pode percecionar estas linguagens. 
Todavia, o autor não apenas se preocupou com a morfologia da 
arte e a linguagem modernista, mas também com a criação da 
obra de arte, enquanto original e genuína, processo criativo e cor. 

A cor de Kandinsly (2008) transmitia a sensação, manifestan-
do as emoções fortes que Matisse exaltava na sua pintura fau-
vista. A cor como simbologia, expressa a cor, enquanto sensa-
ção. Assim, desenvolvia uma linguagem arrojada da cor que se 
regia por novas regras, onde a presença da “cor tímbrica” (cuja 
influência advém da arte tribal) produz efeitos cromáticos fortes 



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 61                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

e complementares nas pinturas. Deste modo, exalta as emoções e a sensibilidade estética, em detrimento 
às “cores locais” (isto é, as cores que estão associadas à realidade). 

A partir de 1919, Kandinsky (Consiglieri, 2013) expressa a cor pura, equiparando-a à música, tal como 
se “vibrasse” e “ressoasse” na pintura. Desta forma, surge uma visão da cor que revela, por um lado, o 
legado Romântico, tanto na simbologia, como no valor, por outro, para dar lugar a nova experiência esté-
tica associada à música dodecafónica, em particular, o músico Schoenberg. 

Nas suas pinturas, apresenta a cor ora em turbilhões de cores e manchas coloridas, que o impulsiona 
a uma sensibilidade que procura; ora flutua sobre o fundo azul tingido por uma cor difusa, acompanha-
das em «segundas vozes». Isto é, a cor representa tanto a luz como a obscuridade do ser humano, cujos 
temas apresentavam o apocalipse e a catástrofe, tal como Improvisação do Dilúvio de 1913, ou também 
emanava um ambiente calmo e sereno, podendo ser visto na Improvisação Sonhadora, de 1913, Munique.

A cor para Kandinsky (1991) é, portanto, uma “cor-sonoridade”, e não “ruído confuso”. Dá lugar a 
uma linguagem pura de cores, de manchas e de traços lineares gestuais. Tal como afirma, as cores ga-
nham uma dimensão musical e simbólica, comparando-as com os sons musicais e instrumentais: a título 
de exemplo, o amarelo é “agudo”; o azul dificilmente se torna “agudo” nas escalas das cores; o azul-claro 
assemelha-se a uma flauta; o azul-escuro a um violoncelo; laranja é a cor da irradiação e da expansão, 
remete para a poderosa voz de contralto ou para “uma viola interpretando um largo”.

Nesta visão musical das cores, pode-se também relacionar com o mundo sensitivo da criança. Todavia, no 
desenho infantil, a gramática visual rege-se por um aspecto da simbologia ligeiramente diferente do univer-
so artístico, numa experiência sensocorporal (inteligência cinestésica). A cor pura transparece a simbologia e 
a cognição, por estarem interligadas entre si. Tal como argumenta posteriormente Fineberg (1997): 

For Kandinsky, childlike modes of perception – represented in children’s compositional devices 
as well as in the style of their imagery – provided prototypes for passing through the elements 
of the recognizable world to a higher order of meaning. (p. 46)

O imaginário infantil é reconhecido como uma linguagem de pensamento cognitivo e de literacia 
visual, que exterioriza a sua própria experiência visual. A cor, na criança, tem um significado simbólico e 
cognitivo, empírico e sensitivo. Expressa-a através das sensações e estados emocionais como alegria, em 
cores vivas, ou a tristeza, em cores sombrias, ou a calma, em cores suaves. Tal como em Henri Matisse ou 
Wassily Kandinsky, as pinturas infantis criam contraste, harmonia ou equilíbrio, e expressividade, de modo 
a revelarem o seu mundo imaginário ou de fantasia, exaltando o sonho ou a alegria de viver. Recordamos, 
deste modo, o que Matisse sente da cor: “Quando uso um verde, não quer dizer que se trate de erva; 
quando uso um azul, não significa céu”. (Gonçalves, 1991, 76)

Na pintura infantil, a cor simboliza o calor ou a frescura. A criança tem uma relação térmica com a cor. 
Porventura, a visão de sensação cromática é o mais importante na pintura, de modo a expressar as suas 
emoções e sentimentos, tal como afirmam Lowenfeld e Brittain (1970):

(…) un hombre puede ser rojo, azul verde o amarillo, según cómo hayan impressionado los 
colores al niño. (…) el amarillo (…) representaba una escena feliz. (…) márron si les habían 
contado un cuento triste com respecto a la misma escena. (p. 144)

Em contexto escolar de Educação Estética e Artística, a cor é primordial e imprescindível, liberta a ima-
ginação e a criatividade. Expressa temáticas sem preconceitos, em que a cor ganha propriedades próprias, 
que são sinónimos de plena fantasia e efeitos visuais. Isto é, o fascínio da cor sobrepõe-se ao motivo, o 
que permite dar “azo à imaginação”.
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3Experimentação da Cor 

No Ensino Superior de Educação, os alunos aprendem, através da pintura, a cor, os efeitos de claro-escuro, 
luz-obscuridade, contraste cromático, saturação, transparência e opacidade, harmonia e ritmos, assim por 
adiante, até se deixarem  levar pelo processo da criação. 

Com a experiência pictórica, os alunos desenvolvem as suas capacidades estéticas e artísticas, de modo 
a poderem resolver os obstáculos e dificuldades técnicas. De um modo indireto, num processo empírico e 
de criação, compreendendo as várias manifestações da cor. Assim, produzem através da experimentação 
estética da cor os vários discursos e linguagens: desde paisagens a expressões de pura cor, motivando-se 
pelo acaso ou sentimento. Usufruem a cor dos artistas visuais, na expressão, na textura e na harmonia ou 
no ritmo. Trabalhando-a em diversos materiais, a título de exemplo, em tinta ou colagem. 

Neste sentido, foram selecionados, do ano letivo 2016/2017, quatro exemplos relevantes de alunos 
(doravante, alunos A, B, C e D), que descobrem e explorem a expressividade da cor segundo a experimen-
tação artística do universo da História da Arte, bem como na apreciação e na interpretação.  

Os alunos A e B expressaram a cor pura através da pintura. Criam a partir do processo criativo, uma 
linguagem abstrata e espontânea, apelando sensações estéticas e artísticas. Tal como Kandinsky (1991; 
2008), entendem a cor, enquanto sensação e “expressão musical”, como se as cores vibrassem e ressoas-
sem em manchas, linhas e formas abstratas. Produzem ritmos, pausas e movimentos, em contraponto 
com manchas que explodem em linhas e pontos. Assim, podemos observar nas Figuras 1 e 2.

FIGURA 1 – TRABALHO DE ALUNA A (1.º ANO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA,
DO ANO LETIVO 2016/2017). FONTE: PRÓPRIA
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Na Figura 2, a sensação pura abstrata vem de um movimento cinestésico-corporal. Exteriorizam senti-
dos e estados de espírito do sub-inconsciente. A cor manifesta não só uma conceção visual, mas também 
corporal. Os sentidos não se resumem à visão ou ao gesto do corpo, mas alarga-se a todos os sentidos 
– ao paladar, ao cheiro ou à audição. Tal como as crianças, sentem o corpo através da pintura, explanam 
numa explosão de manchas e formas de cores fortes ou subjetivas.

A expressividade da cor também pode ser descoberta pela “cor lisa”, acentuando a bidimensionalidade, 
animadas, assim, por composições em papel colorido, que poderiam ser ou não transparentes. Relembramos 
Matisse por explorar a “cor lisa”, enquanto nova técnica, que lhe designou de “pintura com tesouras” (Bro-
cklehurst, Dickins & Wheatley, 2012). Tal com fez em Polinésia – Mar, de 1946: “O mar e o céu parecem estar 
sobrepostos um ao outro. As plantas, os peixes e os pássaros coexistem lado a lado”. (Essers, 1991, p.80)

As alunas C e D executam, assim, “pinturas com tesouras”, segundo uma expressividade compositiva 
da cor. Fruiem de uma experiência da natureza, enquanto paisagem e cor pura (Figuras 3 e 4). Tal como 
Matisse, utilizam a tesoura como instrumento de pintura. Todavia, nas alunas, as formas figurativas trans-
mitam apenas a opacidade da cor do papel. Não existe transparência da cor, mas sim formas delineadas e 
recortadas em elementos figurativos bidimensionais que compõe a imagem. Assim, podemos compreen-
der as palavras citadas de Conway (2012), por considerar Matisse um grande colorista:

The power of Matisse’s pictures surely rests on a successful use of color; and this use of color 
derives its success in part from the process Matisse adopted in making the pictures, a process 
that was contingent on the particularities of his practices, and their probing relation to the neural 
mechanisms of color. (p.92)

 Neste sentido, podemos constatar na Figura 3, a aluna C explana uma composição, que ilude ao 
imaginário do movimento e da cor dada pelas borboletas. Como se voassem para fora da pintura. Entre a 
figuração e a cor, a aluna C cria contrastes de cor, entre frias e quentes, numa metáfora primaveril.

FIGURA 2 – TRABALHO DE ALUNA B (1.º ANO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA,
DO ANO LETIVO 2016/2017). FONTE: PRÓPRIA
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Na aluna D (Figura 4), a simplicidade compositiva surge como mote artístico quase como se relembras-
se o universo infantil, em que as figuras animam a cor lisa em expressivos contrastes cromáticos e com-
plementares. As formas geométricas sugerem a criação de elementos naturais análogos a certos artistas 
modernistas, tal como Paul Klee (1879-1940). Deste modo, contemplamos o que expressa Klee (citado em 
Lock, 2009, p.77): “Eu e a cor somos um só”.

FIGURA 3 – TRABALHO DE ALUNA C (1.º ANO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA,
DO ANO LETIVO 2016/2017). FONTE: PRÓPRIA

FIGURA 4 – TRABALHO DE ALUNA D (1.º ANO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA,
DO ANO LETIVO 2016/2017). FONTE: PRÓPRIA



Através da experimentação estética, os alunos do Ensino Superior de Educação, futuros educadores da 
Educação Pré-Escolar e professores do Ensino 1.º Ciclo do EB tomam consciência do valor e o significado 
da cor, nos seus diversos materiais possíveis. A pintura não se centra apenas no gesto do pincel, mas tam-
bém no da tesoura. O ritmo, movimento, formas geométricas e a cor pura são realçadas nas suas pinturas 
como modo de experimentação estética, que relembram Kandinsky ou Klee. Porém, as criações plásticas 
também abrangem outras formas de criatividade, “pintam com as tesouras” como Matisse, criando ima-
gens bidimensionais repletas de cor tímbrica e de uma emoção que transcende o próprio tema.

Em suma, os alunos valorizam o processo de “fazer”. A experiência artística leva à descoberta da His-
tória da Arte, da teoria da cor e da experiência fenomenológica. Soltando a imaginação e a criatividade 
da cor, valorizam, deste modo, a experimentação da cultura visual, para futuramente poderem praticar as 
diversas atividades das Artes Visuais em contexto escolar. 
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NOTA

1 Pintura de Turner no Museu Calouste Gulbenkian; Consultar: https://gulbenkian.pt/museu/works_museu/quillebeuf-foz-do-sena/
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A publicação do nosso docente Gustave-Nicolas Fischer, 
“Psicologia da Saúde e Cancro/Psychologie de la Santé et Cancer”,
edição bilingue, em suporte digital. Carregue na imagem para ler.

http://www.joaodedeus.pt/documentacao/livros/GNF_PT-FR_Psicologia_Saude_Cancro-edicaodigital.pdf



