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O sétimo número da revista científica Educação Para 
o Desenvolvimento editada pela Escola Superior de 
Educação João de Deus, pertencente à Associação 
de Jardins-Escolas João de Deus, IPSS fundada em 
1882, cumpre o propósito de produzir e partilhar 
conhecimento, segundo um plano de edição alternada 
ora em suporte papel ora em formato digital.

Esta revista segue os princípios consagrados nos 
estatutos da Associação, publicados em 1882, de não 
discriminar ideias, ideologias, políticas, religiões ou 
credos. Num verdadeiro espírito e prática de tolerância, 

aceita trabalhos científicos que utilizam, na sua recolha de dados, métodos 
qualitativos ou quantitativos, diversas abordagens, temas e conteúdos, sem a 
menor discriminação ou preconceito e tendo como únicos critérios a qualidade 
científica, a pertinência e o interesse e atualidade dos temas abordados.

Nestes 137 anos de existência, muitos têm sido os contributos de apoio à Educação, 
à Cultura e ao bem-estar social, inovando e introduzindo em Portugal ideias e 
práticas inéditas.

No próximo ano 2020, a Escola Superior de Educação João de Deus irá comemorar 
100 anos ininterruptos de formação de docentes para a Educação Infantil, naquele 
que é o mais antigo curso em Portugal e, durante várias décadas, o único existente. 

Como se pode ler no Relatório de Atividades da Associação de Jardins-Escolas João 
de Deus de 1949, “(…) a nós se deve a implementação, cada vez mais generalizada, 

INVESTIGAÇÃO E CIÊNCIA 
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do ensino infantil em Portugal, embora oficialmente ainda inexistente (…)”. Muitos 
dos diplomados fundaram escolas infantis privadas ou exerceram o seu ministério 
em escolas públicas e privadas, contribuindo para uma educação pré-escolar de 
qualidade, para um melhor desenvolvimento educativo e para uma maior igualdade 
de oportunidades para todos.

Nesta sétima edição, os nossos estimados leitores encontrarão os seguintes artigos:

• Projeto EDUcar para o MAR – EDUMAR, SAICT-POL/23480/2016 
– atividades investigativas e de ciência cidadã sobre alterações 
climáticas no ensino básico. Boaventura D., Neves A., Colares Pereira P., 
Santos J., Caldeira F., Ponces de Carvalho A., Luís C., Monteiro A., 
Cartaxana A., & Maranhão P. Este artigo reflete parte do trabalho 
desenvolvido de 2017 a 2019, cofinanciado pela Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia I.P. (PIDDAC) e pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional – FEDER, através do Programa Operacional 
Regional do Centro e do Programa Operacional Regional de Lisboa 
(LISBOA-01-0145-FEDER-023480 / CENTRO-01-0145-FEDER-023480).
O projeto tem a participação da Escola Superior de Educação João de Deus 
da Associação de Jardins-Escolas João de Deus (Instituição Proponente) 
(ESEJD-AJEJD), da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
do Instituto Politécnico de Leiria (ESTM-IPL), do Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa (MUHNAC-UL) 
e de escolas públicas e privadas do ensino básico dos 1.º e 2.º Ciclos.

• Implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular: 
desafios e dificuldades encontradas, da autoria de Mariana Magalhães, 
José Almeida & António Domingos.

• Explorar a forma como «experiência partilhada» nas Expressões 
Plásticas do 4.º ano do 1.º CEB em Portugal, dos docentes 
Joana Consiglieri & Maria Helena da Mata.

• Acesso da investigação para todos: uma metodologia adaptada 
e dirigida ao ser humano, de Isabel Guimarães & Serafim Camalhão.

• Fostering cooperation practices between teachers and families in Hellenic 
preschool education as an indicator of student´s well-being and resilience, 
das investigadoras gregas Katsikonouri Effrosyni; Saiti Sofia, G.; 
Tsiara Efthymia & Vassi Christina.

Esta edição, à semelhança das anteriores, encontra-se disponível no nosso website 
e tem distribuição junto de Presidentes e Vereadores da Educação de câmaras 
municipais, de Universidades e Institutos Politécnicos, e dos Encarregados de 
Educação dos nossos 56 centros educativos. 

Mantemos a nossa secular tradição de estar com todos e todos sabem que podem 
contar connosco.

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 5                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



Boaventura D. 1,2, Neves A.1, Colares Pereira P. 1, 
Santos J. 1, Caldeira F. 1, Ponces de Carvalho A. 1, Luís C. 3,4,5, 
Monteiro A.3, Cartaxana A.3, Maranhão P.6

PROJETO 
EDUMAR 

– ATIVIDADES INVESTIGATIVAS 
E DE CIÊNCIA CIDADÃ SOBRE ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS NO ENSINO BÁSICO

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 6                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

1 Centro de Investigação e Estudos João de Deus, Escola Superior de Educação João de Deus, Lisboa, Portugal. Email: d.boaventura@netcabo.pt

2 MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Laboratório Marítimo da Guia, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Cascais, Portugal

3 Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC-ULisboa), Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

4 Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT), Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

5 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), CIES-IUL, Lisboa, Portugal 

6 MARE – Marine and Environmental Sciences Centre, ESTM, Instituto Politécnico de Leiria, Peniche, Portugal. 



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 7                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

Resumo: O presente artigo pretende divulgar a investigação e as atividades realizadas 
no âmbito do projeto “EDUcar para o MAR - EDUMAR” (SAICT-POL/23482/2016), cuja instituição 
proponente foi a Associação de Jardins-Escolas João de Deus, através da Escola Superior 
de Educação João de Deus. Este projeto teve como objetivo educar para a preservação e 
sustentabilidade do mar e dos seus recursos através da criação, implementação e avaliação de 
atividades multidisciplinares de ciência e de ciência cidadã, centradas nas causas e consequências 
das alterações climáticas nos ecossistemas rochosos da zona entre marés. As atividades 
abordaram a importância da monitorização dos parâmetros físico-químicos da água do mar e 
da monitorização da distribuição de espécies marinhas, tendo sido dirigidas a alunos do Ensino 
Básico. Foram implementadas em sala de aula, na praia da Avencas e nas instituições parceiras 
do projeto (Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e Escola 
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria). Participaram neste 
estudo, realizado no ano letivo de 2017/2018, 14 turmas da região de Lisboa, respetivos professores, 
alunos de cursos técnicos superiores profissionais, de licenciatura e de mestrado da Escola 
Superior de Educação João de Deus, e ainda, investigadores das várias instituições participantes. 
Para avaliar o impacto das atividades no conhecimento científico e na consciencialização 
de alunos e professores sobre a problemática das alterações climáticas, foi aplicada uma 
metodologia mista com recurso a: pré e pós testes aos alunos, análise documental dos materiais 
produzidos pelos alunos, entrevista em grupo focal aos investigadores, inquéritos por entrevista 
e questionário aos professores e inquéritos por questionário aos alunos dos cursos de mestrados 
profissionalizantes. Os resultados obtidos revelaram um aumento do conhecimento científico e 
desenvolvimento de capacidades e atitudes sobre este tema nos alunos e professores. Este estudo 
reforça a importância do desenvolvimento de novas estratégias de ensino através de atividades de 
educação formal e não formal com cariz investigativo, como também a criação de mecanismos de 
avaliação que permitam observar a mudança no conhecimento científico dos alunos e professores. 

Abstract: This article intends to disseminate the research and activities carried out within the 
framework of the “EDUCar for MAR - EDUMAR” project (SAICT-POL/23482/2016), promoted by the institution 
Associação de Jardins-Escolas João de Deus, through the Superior School of Education João de Deus. 
This project aimed to educate for the preservation and sustainability of the sea and its resources through 
the creation, implementation and evaluation of multidisciplinary activities of science and citizen science, 
focusing on the causes and consequences of climate change in the intertidal rocky shore ecosystems. 
The activities focussed the importance of monitoring the physical-chemical parameters of seawater and 
monitoring the distribution of marine species, and were addressed to students of basic education. They were 
implemented in the classroom, on Avencas beach and in the partner institutions of the project (National 
Museum of Natural History and Science of the University of Lisbon and School of Tourism and Technology 
of the Sea of the Polytechnic Institute of Leiria). In the academic year 2017/2018, 14 classes from the Lisbon 
region participated in this study, together with undergraduate and postgraduate students of Superior 
Education School João de Deus, as well as, researchers from the various participating institutions. In order 
to evaluate the impact of the activities on scientific knowledge and the awareness of students and teachers 
about the problem of climate change, a mixed methodology was applied, using pre- and post-tests to the 
students, document analysis of the materials produced by the students, focal group with researchers, 
interviews and questionnaires to teachers and questionnaires to master students. The results showed an 
increase in scientific knowledge and development of abilities and attitudes on this topic, both in students 
and teachers. This study reinforces the importance of the development of new teaching strategies through 
formal and non-formal education activities with an investigative nature, as well as, the creation of evaluation 
mechanisms to observe the change in the scientific knowledge of students and teachers.
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1Introdução

A vida no século XXI é cada vez mais moldada e orientada pela ciência e tecnologia, pelo que a educa-
ção formal deve ajudar a preparar os alunos para uma participação mais ativa na sociedade (Múrcia, 
2017; Sadler et al., 2007). É importante formar cidadãos esclarecidos, com conhecimento, capaci-
dades e apetência para tomar decisões responsáveis e informadas sobre questões relacionadas com 
as suas vidas ou para resolver problemas sócio-científicos (Holbrook & Rannikmae, 2007; Osborne & 
Dillon, 2008).

As recomendações internacionais salientam que, para garantir a proficiência dos estudantes na 
ciência, as estratégias de ensino devem promover um ambiente de aprendizagem motivador, estimu-
lante e desenvolver a autonomia, através da implementação de atividades de investigação, resolução 
de problemas e tomada de decisões, que incluam discussão, argumentação e análise de informação 
(Duschl & Grandy, 2008; Conselho Nacional de Pesquisa, 2011; Osborne & Dillon, 2008; Parlamento 
e Conselho Europeu, 2006; UNESCO, 1999). Com a aplicação dessas estratégias, os estudantes têm 
mais oportunidades de desenvolver competências consideradas importantes para um cidadão do 
século XXI, que se baseiam no pensamento crítico e na resolução de problemas, comunicação eficaz, 
colaboração, criatividade e inovação (American Management Association, 2010; Bybee, 2006).

Nas últimas décadas, educadores e cientistas começaram a trabalhar juntos na recolha de dados 
científicos para abordar questões-chave da pesquisa contemporânea numa prática chamada Ciência 
Cidadã. Esta é uma abordagem de investigação na qual são envolvidos cidadãos, que contribuem para 
a recolha de dados e/ou interpretação dos resultados, permitindo o desenvolvimento mais rápido da 
pesquisa científica (Bonney et al., 2004, 2009). A criação de sinergias entre a educação científica e a 
ciência cidadã oferece oportunidades para novas formas de educação, que podem levar à interligação 
de atores e organizações na criação de novos conhecimentos e na tomada das ações necessárias para 
enfrentar desafios socio-ecológicos (Bonney et al., 2014; Wals et al., 2014).

A mudança climática é um dos maiores desafios que a sociedade enfrenta atualmente e uma edu-
cação mais efetiva do público sobre esse tópico é apoiada por vários autores (por exemplo, Atwoo-
d-Blaine & Bowman, 2010; Bencze et al., 2012). Há evidências convincentes e amplamente aceites 
de que o clima está a alterar-se como resultado das emissões antropogénicas de gases do efeito 
estufa (IPPC, 2007), aumentando as temperaturas e reduzindo o pH dos oceanos (Firth & Hawkins, 
2010). Os habitats rochosos da zona entre marés estão na transição entre os domínios terrestre e 
marinho. Assim, as espécies estão sujeitas a desafios ambientais de regimes climáticos aquáticos e aé-
reos (Helmuth et al., 2006). Num cenário de aquecimento global, as interações entre espécies, como 
competição, predação e mutualismo, alteram-se devido a mudanças na força de interação individual 
e na abundância relativa das espécies que interagem. Consequentemente, essas mudanças podem 
conduzir a modificações importantes na dinâmica da comunidade, biodiversidade e funcionamento 
do ecossistema, a uma escala local, e podem potencialmente alterar padrões de distribuição e abun-
dância em larga escala (Kordas et al., 2011).

Num contexto de alterações climáticas importa, pois, consciencializar a comunidade para a ne-
cessidade da manutenção da biodiversidade e sustentabilidade das espécies marinhas. O projeto 
EDUMAR teve como objetivo educar para a preservação e sustentabilidade do mar e dos seus recursos 
através da criação, implementação e avaliação de atividades multidisciplinares de ciência e de ciência 
cidadã, centradas nas causas e consequências das alterações climáticas nos ecossistemas rochosos da 
zona entre marés.
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2Metodologia

O projeto de investigação “EDUMAR- Educar para o Mar” (SAICT-POL/23480/2016)  incluiu 5 fases: i) inves-
tigação e seleção das espécies marinhas a mapear e monitorizar ao longo da costa portuguesa e criação de 
atividades educativas a realizar com as crianças; ii) implementação das atividades, envolvendo alunos de 
mestrado e recolha de dados; iii) registo de espécies e sua introdução numa plataforma online de acesso 
aberto para mapeamento e monitorização de biodiversidade; iv) validação dos registos de espécies e tra-
tamento de dados; v) avaliação e divulgação dos resultados à sociedade.

Participantes
Os participantes incluíram alunos do ensino básico (n=329), professores titulares das turmas envolvidas, 
alunos dos cursos de mestrado profissionalizantes em ensino do 1º e 2º ciclos do ensino básico e inves-
tigadores. Foram selecionadas 14 turmas de alunos dos 4º e 5º anos, de 8 escolas, 4 escolas públicas e 
4 escolas privadas da Associação dos Jardins-Escolas João de Deus. Em todas as atividades, as crianças 
trabalharam cooperativamente em grupos de aproximadamente 5 alunos.

Criação e implementação das atividades
Numa primeira fase a equipa do projeto, com o apoio de um consultor internacional, fez a seleção das 
espécies marinhas a mapear e monitorizar. As atividades, destinadas a alunos dos 1º e 2º ciclos das escolas 
parceiras, foram criadas pela equipa de investigação do projeto e dinamizadas com a participação dos 
alunos dos cursos de mestrado em formação de professores e dos professores titulares de cada turma. 
Estas atividades multidisciplinares foram implementadas em sala de aula e em ambiente de educação não-
-formal, incidindo sobre as causas e consequências das alterações climáticas no ecossistema rochoso da 
zona ente marés. Dentro desta temática foi dada especial relevância a: 1) importância da monitorização 
dos parâmetros físico-químicos da água do mar e, 2) monitorização da distribuição de espécies marinhas 
através de uma ação de ciência cidadã, com inserção, pelos alunos, de dados da observação das espécies, 
numa plataforma on-line (Tabela 1).

TABELA 1 – Síntese das atividades criadas e dinamizadas no âmbito do projeto.

Atividade Objetivo Local

1) Monitorização 
dos parâmetros 
físico-químicos  
da água do mar

a) Aprender a quantificar e analisar  
os parâmetros físico-químicos da água do mar 

com materiais simples.
Sala de aula

b) Aprender a quantificar e analisar  
os parâmetros físico-químicos da água do mar 

recorrendo a instrumentos científicos  
de maior precisão.

Laboratório da ESTM-IPL

2) Monitorização 
da distribuição 
das espécies

a) Aprender a identificar espécies marinhas  
e a usar uma aplicação móvel de registo  

de observações instalada num tablet.
MUHNAC-ULisboa

b) Identificar e registar as espécies utilizando  
a aplicação  móvel de registo de observações  

instalada num tablet.
Praia das Avencas
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Para o desenvolvimento das várias atividades do projeto, entre 16 de fevereiro e 15 de junho foram 
realizadas 8 visitas ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC-ULisboa), 4 visitas à 
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM-IPL) e 9 visitas à praia das Avencas. Foram ainda 
implementadas atividades em sala de aula com cada uma das turmas de 4º e 5º anos. Por último, foi 
realizada uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos intitulada “O olhar das crianças sobre as 
alterações climáticas e a ciência cidadã”, que esteve patente de 11 a 14 de junho no Museu Bibliográfi-
co, Pedagógico e Artístico João de Deus.

Métodos de recolha de dados
Para avaliar o impacto das atividades no conhecimento científico e na consciencialização sobre as alte-
rações climáticas dos alunos do ensino básico, dos alunos dos cursos de mestrado de formação de pro-
fessores e dos professores titulares das turmas, foram criados e aplicados instrumentos que permitissem 
a aplicação de uma metodologia mista, nomeadamente: pré e pós testes aos alunos (n> 300); análise 
documental dos materiais produzidos pelos alunos ao longo do ano; análise quantitativa e qualitativa 
dos dados registados pelos alunos na plataforma Biodiversity4All (n>300); pré e pós teste às alunas 
de mestrado (n= 13); grelhas de observação da implementação das atividades em sala de aula (n = 9); 
análise documental dos materiais de apoio às atividades produzidos pelos alunos estagiários (n=12); 
inquérito por entrevista aos professores titulares de cada turma (n=12); inquérito por questionário aos 
professores titulares de cada turma (n=14); entrevista em grupo focal à equipa de investigação (n=7) 
(Tabela 2).

TABELA 2 – Instrumentos de avaliação criados e aplicados.

Alunos 1.º e 2.º ciclo Alunos dos cursos de 
Mestrado de formação 

de professores 

Professores Equipa de 
investigação

Pré-teste no início e pós-teste  
no fim das atividades  
(MUHNAC-ULisboa e ESTM-IPL)

Questionário aplicado  
no início do projeto  

e no final das atividades

Análise documental dos trabalhos 
realizados pelos alunos  
ao longo do projeto

Grelha de observação  
da implementação  

de atividades  
em sala de aula

Inquéritos  
por entrevista

Entrevista 
em grupo 

focal

Análise quantitativa e qualitativa dos 
dados registados pelos alunos na 
plataforma Biodiversity4All;

Análise documental  
dos materiais produzidos 
pelos alunos no âmbito  
da implementação da  

atividade de sala de aula

Questionário 
final



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 11                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

3Resultados

Alunos do Ensino Básico
Nas atividades de monitorização dos parâmetros físico-químicos da água do mar, os alunos aprenderam a 
quantificar diversos parâmetros - salinidade, temperatura, pH, % de oxigénio dissolvido e concentração de 
diversos nutrientes como amónia, fosfatos, nitritos e nitratos- em dois contextos diferentes: primeiro em 
sala de aula  com o recurso a um termómetro e kits de medição e, posteriormente, em laboratório (EST-
M-IPL) com o recurso a instrumentos científicos específicos para a medição de cada parâmetro (Figura 1).

FIGURA 1 – Atividades de monitorização dos parâmetros físico-químicos da água do mar 
na sala de aula e no laboratório (ESTM-IPL).

Sala de aula Laboratório (ESTM-IPL)



Relativamente à monitorização da distribuição das espécies marinhas no ecossistema da zona en-
tre marés, os alunos tiveram uma primeira sessão no Museu Nacional de História Natural e da Ciência 
(MUHNAC-ULisboa). Nesta sessão aprenderam conceitos sobre o tema central do projeto – alterações 
climáticas – e realizaram atividades práticas sobre a identificação de espécies, bem como sobre o modo 
de funcionamento da aplicação de registo de biodiversidade Biodiversity4All/iNaturalist, utilizada para 
projetos de ciência cidadã. Posteriormente, os alunos foram à praia das Avencas e, com o uso de um 
tablet, efetuaram registos na referida aplicação, usando, para tal, fotografias tiradas às espécies obser-
vadas (Figura 2).

Os resultados dos pré e pós-testes e a análise documental dos trabalhos dos alunos do ensino básico 
revelaram que existiu um impacto significativo das atividades no conhecimento científico das crianças 
sobre: causas e consequências das alterações climáticas, monitorização dos parâmetros físico-químicos 
da água e importância da monitorização da distribuição das espécies.

A análise dos dados inseridos na plataforma Biodiversity4all (Figura 3) permitiu constatar que, num 
total de 407 observações introduzidas pelos alunos, a percentagem de identificações corretas foi de 
41,8%. As crianças conseguiram recolher dados acerca de 38 categorias taxonómicas distintas.

FIGURA 2 – Atividades de identificação de espécies marinhas no MUHNAC-ULisboa  
e de monitorização da sua distribuição na praia das Avencas.

Museu (MUHNAC-ULisboa) Praia das Avencas
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Alunos dos cursos de Mestrado em formação de professores
Os alunos dos cursos de Mestrado em formação de professores foram envolvidos em todas as atividades 
do projeto. Participaram na criação das atividades em sala de aula, e na implementação das atividades no 
laboratório, museu e praia. Para a implementação da atividade em sala de aula, referente aos parâmetros 
físico-químicos da água do mar os alunos de Mestrado produziram recursos e materiais pedagógicos, tais 
como: protocolos experimentais adaptados à idade dos alunos, vídeos e apresentações em PowerPoint. 

Os resultados dos questionários abertos realizados, aos alunos de Mestrado, antes e depois das ati-
vidades de investigação do projeto revelaram melhorias, limitações e reflexões no que diz respeito a di-
mensões, tais como: alterações climáticas, ciência cidadã, didática das ciências, estratégias pedagógicas 
e à importância da participação em projetos de investigação. Relativamente à importância do projeto 
de investigação os alunos de Mestrado aprofundaram as suas respostas no teste realizado depois das 
atividades indicando aspetos como “causas e consequências das alterações climáticas no ecossistema 
intertidal rochoso” (58,3%), e “ciência cidadã” (25%). Observou-se também que a percentagem de res-
postas corretas sobre o que são alterações climáticas aumentou de 50% para 83,3%.  Relativamente à 
importância da monitorização dos parâmetros físico-químicos da água do mar houve um aumento do 
reconhecimento da necessidade dessa monitorização de 41,7%, sendo que no final do projeto os alunos 
também aumentaram o seu conhecimento (16,7%) face à necessidade de monitorização das espécies de 
forma a analisar a sua distribuição e abundância. 

FIGURA 3 – Aplicação Biodiversity4All/iNaturalist com o registo das observações 
dos alunos e plataforma Biodiversity4All. 
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No pós-teste, as respostas à questão “Como é que a ciência cidadã contribui para a monitorização 
dos efeitos das alterações climáticas?” que apresentaram maior percentagem incluíram os seguintes 
itens: “monitorização dos parâmetros físico-químicos” (25%), “monitorização das espécies (25%), “re-
gisto de dados para a incorporação por parte dos cientistas (66,7%) e “promover o aumento do conhe-
cimento científico sobre as alterações climáticas” (33,3%).

A análise destes questionários permitiu também observar o aumento no conhecimento por parte 
dos alunos de mestrado sobre a didática das ciências e que estratégias podem ser implementadas sobre 
esta temática. No pós-teste, 8,3 % dos alunos referiram que poderiam ser implementadas atividades de 
resolução de problemas científicos e tecnológicos, 33,3% mencionaram que as atividades de discussão 
são uma boa estratégia a implementar, 75% indicaram atividades experimentais. Outros tópicos men-
cionados foram jogos, vídeos e atividades em centros de ciência. 

Os resultados da observação participante e análise de documentos permitiram recolher informação 
sobre a implementação das atividades, particularmente, sobre rigor científico e linguagem, bem como 
sobre as estratégias educativas. A metodologia e o rigor científico dos alunos do curso de mestrado foram 
analisadas tendo conta diversos indicadores numa escala de 0 a 10. Os alunos de mestrado revelaram co-
nhecimento científico sobre os conteúdos das atividades (7,6), demonstraram rigor científico no decorrer 
da atividade (7,9), evidenciaram transversalidade a nível dos conteúdos científicos (7,5), executaram de 
forma correta todos os passos do protocolo (8,5) e identificaram as conceções alternativas dos alunos 
(7,4). Contudo, a importância dada à sistematização no final da aula (4,6) poderá ser melhorada. A lingua-
gem foi analisada tendo em conta a clareza e a objetividade com que os conteúdos foram comunicados 
(7,9), a adaptação à idade dos alunos (8,0) e a postura e interação com os alunos (8,0).

Através da observação da implementação das atividades por parte dos alunos de mestrado também 
foi possível recolher informação sobre as estratégias por eles utilizadas. De um modo geral, as tarefas 
foram realizadas de acordo com os princípios orientadores do plano da atividade (9,1), proporcionaram 
momentos de aprendizagem que implicaram a participação ativa dos alunos (9,1), ajustaram o plano da 
atividade de acordo com as características da turma (8,8), revelaram conhecimento a nível da conceção 
e aplicação das estratégias de ensino adequadas ao contexto da atividade (8,6), utilizaram reforços 
positivos de forma a incentivar o desenvolvimento da aprendizagem por parte dos alunos (8,1), dinami-
zaram a atividade introduzindo estratégias de gestão do comportamento (7,9), promoveram o desen-
volvimento sócio afetivo dos alunos (7,5) e fizeram a gestão do tempo adequando-o às estratégias de 
ensino e ritmos de aprendizagem (6,9). Nalguns casos, a dificuldade na gestão de tempo condicionou 
a parte final da atividade e a sistematização final, corroborando os resultados referidos anteriormente.

Relativamente aos materiais produzidos pelos alunos, de um modo geral todos apresentaram os 
conteúdos científicos corretos, uma boa adaptação à faixa etária e uma boa qualidade gráfica. Para a 
implementação das atividades experimentais os documentos de apoio possibilitavam que as crianças 
acompanhassem e registassem a atividade contemplando: introdução, questão-problema, previsões, 
planeamento da atividade com aquilo que iriam manter, mudar e medir, material, procedimento, resul-
tados e conclusões.

Professores titulares e equipa de investigação
No que diz respeito às perceções dos professores das turmas participantes, estes consideraram que as cau-
sas e consequências das alterações climáticas e a identificação das espécies foram os conteúdos melhor 
aprendidos pelos seus alunos do ensino básico, com uma percentagem de 18% e 29%, respetivamente; 
que os seus alunos desenvolveram capacidades de pensamento crítico (36%); e atitudes de colaboração 
no trabalho em equipa (27%). Do ponto de vista do uso das novas tecnologias, os professores referiram 
que as tecnologias móveis digitais usadas nas atividades foram um bom veículo de aprendizagem. Os 
alunos apresentaram excelentes competências tanto no manuseamento de um tablet, como na inserção 
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de dados numa aplicação de registo de biodiversidade, sendo que o uso tecnologias móveis digitais em 
atividades de investigação é importante não só para a aprendizagem dos alunos como também para os 
cientistas, uma vez que fornecem dados imediatos e em tempo real. 

As reflexões da equipa de investigação forneceram informação sobre várias categorias: motivação e 
autonomia dos alunos, capacidades digitais dos alunos, usabilidade do tablet, utilização da aplicação 
Biodiverity4All/iNaturalist e limitações do equipamento, tais como, as características do hardware uti-
lizado, o tablet, com implicações na qualidade da imagem e no desempenho e execução da aplicação, 
especialmente em salvar dados. 

De acordo com a análise da entrevista em grupo focal aos elementos da equipa de investigação 
a utilização das tecnologias digitais móveis é importante em projetos de ciência cidadã porque estas 
captam a atenção da nova geração, são atrativas para o público e proporcionam dados no imediato. 
As principais limitações destas tecnologias podem estar associadas a falhas do equipamento ou à falta 
de acesso à internet em determinadas situações. A equipa de investigação também considerou que o 
equipamento utilizado no projeto tinha características de hardware que prejudicaram, por vezes, a qua-
lidade dos dados recolhidos, nomeadamente a qualidade da imagem. Segundo a opinião dos investiga-
dores os alunos mantiveram o foco durante as atividades e a sua motivação foi bastante elevada, sendo 
que a autonomia destes perante o tablet foi considerada média, tal como a interação com a aplicação 
Biodiversity4All/iNaturalist.

Disseminação de resultados do projeto
A divulgação dos resultados do projeto incluiu a produção de artigos em revistas internacionais e nacio-
nais e de comunicações em conferências internacionais e nacionais para a comunidade científica; sessões 
de trabalho para discutir os instrumentos e atividades que se podem implementar nas escolas para os pro-
fessores; criação de materiais de divulgação para permitir que as ações desenvolvidas neste projeto sejam 
replicadas no futuro; reuniões com todos os professores envolvidos no projeto; divulgação de dados na 
plataforma; realização de um seminário do consultor do projeto no Museu João de Deus (Escola Superior 
de Educação João de Deus) a 27 de novembro de 2017 intitulado “Torrey Canyon: uma retrospetiva de 50 
anos de recuperação do derrame de petróleo e interação com flutuações climáticas no litoral rochoso bri-
tânico”; participação em eventos de promoção de ciência: Grande Festa da Criança – Oeste Infantil (junho 
2018) e Noite Europeia dos Investigadores (setembro 2018). 

4Discussão

Através das atividades do projeto EDUMAR, realizadas em sala de 
aula, nos laboratórios da Escola Superior de Turismo e Tecnologia 
do Mar (ESTM-IPL), no Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência (MUNHAC-ULisboa) e na praia das Avencas, os alunos do 
ensino básico aprenderam a registar parâmetros físico-químicos 
da água do mar, a identificar espécies marinhas da zona entre 
marés e a inserir fotografias das espécies numa plataforma onli-
ne de projetos de ciência cidadã associada ao projeto EDUMAR 
(Boaventura et al., 2018a, 2018b). Além do impacto na aprendi-
zagem dos alunos sobre as causas e consequências das alterações 
climáticas, no desenvolvimento de capacidades relacionadas com 
as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e de atitudes 



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 16                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

de colaboração, as atividades do projeto também envolveram os alunos do ensino básico em práticas de 
ciência cidadã, contribuindo para ajudar os cientistas a monitorizar a distribuição de espécies marinhas 
costeiras e a entender como as mudanças climáticas podem afetar a biodiversidade (Luís et al., 2018). 
A ciência cidadã permite o desenvolvimento de capacidades necessárias e requeridas no século XXI, tais 
como competências científicas ou técnicas, e competências sociais relacionadas com o planeamento, re-
solução de problemas e trabalho colaborativo. Além disso, oferece à população a oportunidade de apren-
der mais sobre ciência e de alcançar uma melhor compreensão do mundo envolvente (Redondo, Dios, 
Manzanares & Navarro, 2018). Segundo os mesmos autores, a ciência cidadã pode ser considerada como 
educação não formal aberta a toda a sociedade.

As atividades do projeto envolveram também os alunos de mestrado dos cursos de formação de 
professores, bem como os professores das turmas participantes. Os professores em formação melho-
raram sua compreensão acerca das alterações climáticas e da ciência cidadã, reconheceram a impor-
tância e os desafios do ensino destes conteúdos e consideraram estar melhor preparados para ensinar 
essas questões nas suas futuras aulas. Os programas de formação de professores devem integrar ins-
trução global sobre alterações climáticas baseadas em atividades investigativas, de modo a aumentar 
o conhecimento dos professores em formação e fomentar o ensino futuro desta importante questão 
planetária (Namdar, 2018). A ligação entre educação e investigação desenvolvida ao longo do projeto 
proporcionou uma nova experiência para os professores em formação, dando-lhes a oportunidade de 
aprender conteúdos científicos e desenvolver estratégias e recursos pedagógicos. Também permitiu 
a implementação de atividades em ambientes de sala de aula e ao ar livre com crianças. Juntamente 
com o apoio e a reflexão sobre as suas novas experiências e práticas, essa experiência foi relevante 
para uma adequada integração curricular. Embora esta tenha sido a primeira vez que os alunos foram 
envolvidos num projeto de investigação durante a sua formação inicial estes evoluíram significati-
vamente durante todo o processo, como resultado do envolvimento dos professores titulares e da 
equipa do projeto. As universidades, em associação com as escolas, desempenham um papel impor-
tante na promoção da literacia em investigação na formação inicial de professores e na capacitação 
de professores em formação para unir a sua própria prática com um conhecimento abrangente de 
investigação (Evans, Waring & Christodoulou, 2017). Também os professores valorizaram a partici-
pação em projetos de investigação, pois consideraram que estes projetos fornecem instrumentos e 
recursos úteis aos docentes, permitindo-lhes ajustar as suas práticas de ensino e promovendo uma 
maior interdisciplinaridade entre conteúdos.  

Durante o desenvolvimento do projeto foi ainda possível analisar alguns fatores importantes na 
perspetiva dos cientistas para utilização dos dados recolhidos pelos alunos em ações de ciência cidadã 
no que se refere à qualidade e uso da imagem. 

A disseminação dos resultados do projeto à sociedade foi conduzida no sentido de reforçar a impor-
tância de interligar a investigação científica, a ciência cidadã e a educação, produzindo recomendações 
baseadas na investigação para atividades futuras.

Pretende-se que os resultados do projeto contribuam para a futura integração curricular de ativida-
des de educação ambiental sobre alterações climáticas e ciência cidadã, bem como para o desenvolvi-
mento de novas práticas, com recurso a novos materiais e novas estratégias de ensino.
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Resumo: Nestes últimos anos, vive-se, em Portugal, o desafio de um novo paradigma 
relacionado com a organização da escola, uma época de mudanças legislativas constantes que 
colocam à prova a capacidade de liderança das organizações educativas, a forma de organização 
do currículo, a alteração das práticas profissionais e de avaliação, a emergência de formação 
contínua específica e adequada às necessidades do pessoal docente, assim como a promoção 
de uma escola inclusiva. Este estudo, de natureza qualitativa, foi realizado em dois Mega 
Agrupamentos de escolas da região de Lisboa e tinha como objetivos (i) compreender como as 
lideranças de topo e as lideranças intermédias desenvolvem processos/dinâmicas organizacionais 
para potenciar a autonomia e flexibilidade do currículo dos agrupamentos; (ii) perceber de que 
forma se operou a melhoria ao nível organizacional e da qualidade educativa; (iii) saber quais 
os desafios e os constrangimentos encontrados no desenvolvimento dos processos de ensino-
aprendizagem e da melhoria dos resultados escolares. Os agrupamentos objeto deste estudo 
aderiram ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular porque proporcionava e contribuía 
para a melhor aprendizagem dos alunos. Os principais desafios centram-se no planeamento 
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estratégico, em novas formas e dinâmicas de trabalho na escola, nas novas formas e dinâmicas 
de trabalho, na formação profissional, na aferição de critérios de atuação e numa melhor 
articulação organizacional. Dos dados recolhidos através da análise de conteúdo das entrevistas 
semiestruturadas e da análise documental, os resultados apontam para um forte constrangimento 
dos agrupamentos de escolas, na medida em que se torna necessário implementar um planeamento 
curricular estratégico diferente daquele que vinha sendo desenvolvido anteriormente.
Do ponto de vista substantivo, alguns professores reconhecem a necessidade de inovação e 
de articulação interdisciplinar, de uma reflexão sobre a melhoria das práticas e partilha de 
experiências, mas a idade, a instabilidade de colocação do corpo docente, a falta de incentivos e 
a fraca valorização da profissão docente são obstáculos para a mudança e faz com que muitos 
professores vivam a descrença de reformas educativas falhadas e também não acreditam nesta.
Por um lado, a zona de conforto, as resistências à mudança e a descrença são dificuldades 
encontradas na organização escolar, por outro, a falta de reconhecimento das potencialidades 
da supervisão pedagógica, como forma de promover a aprendizagem organizacional e a reflexão 
contínua sobre a forma como os alunos aprendem, dificulta a apropriação de comunidades 
aprendentes e a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: projetos de autonomia; flexibilidade curricular; organização curricular

Abstract: In recent years, Portugal has experienced the challenge of a new paradigm related to 
the organization of the school, a time of constant legislative changes that test the leadership capacity 
of educational organizations, the way in which the curriculum is organized, the changes in professional 
and assessment practices, the emergence of specific continuing training tailored to the needs of 
teaching staff, as well as the promotion of an inclusive school. This qualitative study was carried 
out in two Mega Groupings of schools in the Lisbon region and its objectives were (i) to understand 
how top and intermediate leaders develop organizational processes / dynamics to enhance the 
autonomy and flexibility of the students’ curriculum. groupings; (ii) understand how the improvement 
at the organizational and educational quality levels took place; (iii) to know the challenges and 
constraints found in the development of teaching-learning processes and the improvement of school 
results. The groupings object of this study joined the curriculum autonomy and flexibility project 
because it provided and contributes to better student learning. The main challenges are centered 
on strategic planning, new forms and dynamics of work at school, new forces and dynamics of work, 
professional training, measurement of performance criteria and better organizational coordination.  
From the data collected through the content analysis carried out to the semi-structured interviews 
and the documentary analysis, the results point to a strong constraint of the school clusters, as it 
becomes necessary to implement a strategic curriculum planning different from that which has been 
developed so far. From a substantive point of view, some teachers recognize the need for innovation 
and interdisciplinary articulation, for a reflection on the improvement of practices and sharing of 
experiences, but age, the instability of placement of the faculty, the lack of incentives and the weak 
valuing the teaching profession are obstacles to change and make many teachers live in disbelief 
about failed educational reforms and also do not believe in it. On the one hand, the comfort zone, 
resistance to change and disbelief are difficulties found in the school organization, on the other hand, 
the lack of recognition of the potential of pedagogical supervision, as a way to promote organizational 
learning and continuous reflection on the way how students learn makes it difficult to appropriate 
learning communities and improve the quality of teaching and learning.
Keywords: autonomy projects; curricular flexibility; curricular organization
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1Introdução

Num período marcado por algumas mudanças substantivas no domínio da Educação (Perfil dos alunos; 
Inclusão; Aprendizagens Essenciais, Autonomia e Flexibilidade Curricular; Cidadania e Desenvolvimento), 
pretendemos estudar quais os desafios e as dificuldades da implementação do Projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular em escolas de grandes dimensões em termos de população escolar e compreender 
como as lideranças de topo e as lideranças intermédias desenvolvem processos/dinâmicas organizacionais 
para potenciar a autonomia e flexibilidade do currículo dos agrupamentos, assim como perceber de que 
forma se operou a melhoria ao nível organizacional e da qualidade educativa. 

Este estudo foi realizado em dois Agrupamentos da região de Lisboa e Vale do Tejo, designados 
por “E” e “P”, um estudo de matriz qualitativa, que teve como instrumento de recolha de dados a 
entrevista semiestruturada e a análise documental.

2Revisão de literatura

As organizações educativas, por possuírem especificidades próprias e por terem uma missão essencial-
mente pedagógica e educativa, estão marcadas por níveis elevados de incerteza, de desordem e de de-
sarticulação interna, são flexíveis e instáveis, estão sujeitas a processos de reestruturação e redefinição 
frequentes das suas estratégias e os atores educativos que nela trabalham, dispõem de um papel estraté-
gico no seu desenvolvimento que é marcado por conflitos, poderes e processos de influência dificilmente 
conciliáveis com a ordem que tradicionalmente lhes era atribuída (Costa & Castanheira, 2015). Por serem 
socialmente construídas por uma multiplicidade de atores com formações, percursos e perspetivas educa-
tivas distintas, cujo trabalho realizado torna singular os seus produtos e processos, possui uma estrutura 
debilmente articulada, uma cultura própria e têm como finalidade produzir com eficiência e eficácia nos 

alunos os bens reclamados pela sociedade moderna – alunos ins-
truídos, socializados e capazes de intervir em sistemas diversos 
(Alves, 1998). 

Na sociedade em que vivemos a forma de “saber moder-
no” é entendido como o uso adequado de ferramentas men-
tais (capacidades, destrezas e habilidades) na forma como se 
aprende, saber fazer com aquilo que se sabe e conseguir ar-
ticular o que se aprende para que esteja disponível quando 
necessário, incutindo, assim, aos alunos uma visão utilitária da 
escola (Pacheco & Pereira, 2007). O currículo de escola só pode 
existir a partir do momento em que se elabora um projeto nor-
mativo definido pela administração, embora este possa ser ge-
rido pelos professores (conteúdos, competências e avaliação), 
desde que essa gestão seja controlada pelo currículo nacional 
e por uma avaliação estandardizada (Pacheco & Pereira, 2007).

O desafio atual das organizações escolares é aprender a 
conviver com a imprevisibilidade e responder às forças que 
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mudam o trabalho e a aprendizagem, valorizar o indivíduo que se organiza em equipas de trabalho, 
cujo “desenho organizativo conjuga formações e competências disciplinares diversificadas e com-
plementares” (Clímaco, 2005, p. 147), para motivar e reforçar a identificação do trabalhador com 
os objetivos comuns da organização e os objetivos específicos das equipas. A força ativa numa or-
ganização são as pessoas suficientemente motivadas para questionar as metas de crescimento e o 
desenvolvimento tecnológico, assim como gerentes disponíveis a redefinir as suas tarefas para cria-
rem os resultados que realmente procuram (Senge, 2006). Tornou-se, assim, indispensável valorizar 
o indivíduo que se organiza em equipas de trabalho, rever os modelos de educação, no que se refere 
às competências, destrezas e conhecimentos a promover através dos currículos escolares (Clímaco, 
2005). As profundas alterações das sociedades globalizadas vieram provocar profundas alterações na 
educação, nomeadamente na organização das escolas e na forma como são geridas, na sua missão e 
objetivos, na conceção e desenvolvimento do currículo, assim como na organização do trabalho dos 
professores (Clímaco, 2005). 

Verifica-se, no entanto, que apesar das reformas que foram feitas e dos esforços despendidos, os 
sistemas estatais continuam a não ser sistemas abertos, capazes de progredirem e de evoluírem à me-
dida das mudanças mundiais ocorridas a vários níveis. Prevalece a noção que a inovação deve vir da 
cúpula, que o estado é o garante da qualidade e a autonomia das organizações escolares só é conferi-
da às escolas que demonstrarem ser zeladoras dos princípios fixados pelo paradigma estatal (Cabral, 
1999). Um processo de mudança ou evolução organizacional acarreta consigo ruturas nos estados de 
ordem que já se haviam estabelecido, provocando, por isso, a desordem e o caos. A necessidade de 
dominar os estados de turbulência existentes em sistemas dinâmicos, como a escola, conduz à ino-
vação. Para criar, novamente, a estabilidade é necessário que o gestor e os decisores lidem bem com 
a contingência e a construção da visão de futuro. A estabilidade deve ser o resultado da capacidade 
do líder, antecipar ou de prever cenários futuros, oriundos de uma boa avaliação da situação relativa 
ao presente e à evolução do tempo, assim como da sua capacidade de decisão proveniente da aná-
lise dos pontos críticos. A análise desses pontos críticos permite-lhe compreender como acontecem 
as transformações sociais e organizacionais. A turbulência não é necessariamente um fator negativo 
porque nestes momentos de incerteza, de imprevisibilidade e de abertura à descoberta vão gerar-se 
estruturas informais com a configuração de redes de interação de interesses e de influência mútua, 
que ao exercerem uma liderança repartida, asseguram a capacidade evolutiva da organização escolar 
(Clímaco, 2005). 

Frequentemente os sistemas educativos caraterizam-se pela uniformidade e homogeneidade, o 
que requer uma pedagogia de uniformidade e transmissiva, onde a organização pedagógica facilita 
o ensino igual para todos. O estado concebe e define a pedagogia ótima que se traduz num currículo 
escolar igual para todo o território nacional e igual para todos os alunos. O modelo centralizado e 
burocrático do currículo cultiva a uniformidade e está pensado para responder às necessidades dos 
alunos médios. Este incorpora conceções e orientações sobre a forma de estruturação e conceção 
do currículo no que respeita a conteúdos, metodologias e controlo das aprendizagens escolares. A 
pedagogia de transmissão concebe o aluno como um ser passivo do processo e atribui ao docente 
o papel de educar, pensar, disciplinar, decidir e prescrever os conteúdos programáticos (Machado & 
Formosinho, 2017).  

Hoje, em Portugal, vive-se o desafio de um novo paradigma relacionado com a organização da 
escola e uma época de mudanças legislativas constantes que colocam à prova a capacidade de lide-
rança, a forma de organização do currículo, a alteração das práticas profissionais e de avaliação, a 
disponibilização de formação específica e adequada às necessidades do pessoal docente, assim como 
a promoção de uma escola inclusiva. O desafio é a operacionalização do perfil de competências que 
tem como intencionalidade o desenvolvimento de um conjunto sólido de conhecimentos, capacida-
des, atitudes e valores necessários a um cidadão que terá de ser capaz de integrar o conhecimento, 
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resolver problemas, dominar diferentes linguagens tanto científicas como técnicas, cooperar, ser au-
tónomo, ter sensibilidade estética e artística e sabe cuidar do seu bem-estar. A aprovação dos Decre-
tos-Lei n. º54 e n. º55/2018, de 6 de julho, e o Despacho n. º 5908/2017, de 5 de julho, norteiam este 
conjunto de mudanças que atualmente se operam nas escolas portuguesas.

Atualmente aposta-se na equidade e na igualdade, uma vez que se entende que é necessário 
cuidar de cada aluno tendo em consideração as suas necessidades e potencialidades. Torna-se, as-
sim, fundamental que as ações educativas estejam orientadas para a diversidade dos sujeitos e para 
as suas necessidades e potencialidades; apostar na discriminação positiva como forma de reduzir 
as condições desiguais que existem entre os sujeitos; garantir a todos os sujeitos a igualdade de 
oportunidades de aprendizagem e assegurar, através de um tratamento diferenciado, que as desi-
gualdades iniciais se esbatam com a aprendizagem e que os sujeitos evoluam no sentido de uma 
igualdade efetiva. Por conseguinte deve ser tido em conta que todos os alunos são diferentes, têm 
inteligências diferenciadas e ritmos de aprendizagem próprios e, por isso, não podem ser ensinados 
de forma igual. 

O contexto sociocultural do aluno não deve ser motivo de exclusão, mas sim uma porta de entra-
da no mundo dos conhecimentos globais e universais. Para ativar a vontade do aluno para a apren-
dizagem e dotar de sentido a proposta de aprendizagem deve ser tido em conta as desigualdades 
encontradas nas pessoas e os contextos concretos da sua proveniência. Por outro lado, deve haver a 
liberdade e responsabilidade de adequar a oferta curricular às necessidades, capacidades e talentos 
dos alunos. As equipas de professores devem ter a liberdade e a responsabilidade de adequar a oferta 
curricular às necessidades, capacidades e talentos dos seus alunos (Alves, 2017).   

3Metodologia

Este estudo, de natureza qualitativa, foi efetuado em dois Agrupamentos da Região de Lisboa e Vale do 
Tejo (denominados “E” e “P”), cujas características são diferentes em termos da população escolar, núme-
ro de escolas que os constituem, experiência profissional do pessoal docente que nele trabalham, forma 
de organização e o nível sociocultural das famílias. Têm a particularidade de estarem situados em cidades 
(um na capital de distrito e o outro na periferia), possuírem recursos físicos e materiais semelhantes, a 
escola sede ser do ensino secundário, terem sido constituídos como Agrupamentos mais ou menos na 
mesma época, as diretoras já exercerem essa função numa das escolas agrupadas e terem aderido ao 
Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular.

A intenção que estava na génese deste estudo era investigar quais os desafios e as dificuldades da 
implementação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular em escolas de grandes dimensões 
em termos de população escolar. Como objetivos para este estudo foram definidos:

• Compreender como as lideranças de topo e as lideranças intermédias desenvolvem 
processos/dinâmicas organizacionais para potenciar a autonomia e flexibilidade  
do currículo dos agrupamentos;
• Perceber de que forma se operou a melhoria ao nível organizacional  
e da qualidade educativa;
• Saber quais os desafios e os constrangimentos encontrados no desenvolvimento  
dos processos de ensino-aprendizagem e da melhoria dos resultados escolares.
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As questões de investigação que guiaram a realização deste trabalho são as seguintes:

• Em que medida as lideranças de topo e as lideranças intermédias desenvolvem  
processos /dinâmicas organizacionais para potenciar a autonomia e a flexibilidade  
do currículo dos Agrupamentos?
• De que forma a implementação do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 
potencia a melhoria organizacional e a qualidade educativa?
• Quais os desafios e os constrangimentos encontrados no desenvolvimento  
dos processos de ensino aprendizagem e da melhoria dos resultados escolares? 

Procedeu-se à realização de quinze entrevistas semiestruturadas aos diretores e presidentes do 
Conselho Geral e a diversos líderes intermédios (coordenadores de diretores de turma, coordenadores 
de projetos, coordenadores de estabelecimento e coordenadores de departamento).

Procedeu-se, também, à análise dos respetivos projetos educativos e foram estabelecidos con-
tactos formais com as diretoras dos dois agrupamentos. Após a análise de conteúdo das entrevistas 
semiestruturadas, realizámos a sua interpretação, sem haver a intencionalidade de generalização dos 
resultados para outras organizações escolares.   

4Resultados

Da análise do projeto educativo do Agrupamento “E”, apercebemo-nos que a liderança de processos de 
excelência é a aposta para a aquisição, consolidação, reconhecimento e validação de saberes e competên-
cias a nível científico, tecnológico, social, cultural e ambiental. Aposta-se na promoção da educação e for-
mação ao longo da vida nas valências escolar e profissionalizante por ser uma forma de contribuir para a 
formação integral das crianças e jovens, assim como para a formação de adultos e para o reconhecimento 
de competências que são adquiridas ao longo da vida. O agrupamento reitera a necessidade de preservar, 
reforçar e fomentar valores sociais e de cidadania, assim como o desenvolvimento de parcerias com a Au-
tarquia e com o tecido empresarial da comunidade envolvente. 
Como desafios são apontados os seguintes: (i) a preservação da 
identidade de cada uma das Escolas, mas conseguir a interligação 
entre elas como forma de aglutinar as idiossincrasias e promover 
a unidade escolar; e (ii) a promoção de um ensino de qualidade 
e de excelência como estratégia conducente ao sucesso escolar.

Em relação à análise do projeto educativo do Agrupamento 
“P” foi possível concluir que a aprendizagem é considerada 
como o alicerce essencial para a identidade da organização 
escolar e faz-se a aposta num ensino de qualidade, tendo em 
vista a formação de cidadãos críticos e capazes de cumprir a 
sua responsabilidade social, bem como cultivar o respeito pela 
diferença. 

Como missão faz-se a aposta na promoção de um ensino de 
qualidade e adequado às constantes mudanças que se verificam 
numa sociedade em desenvolvimento, orientado para os interes-
ses dos alunos de forma a proporcionar uma formação geral só-



lida em termos de cidadania e da construção do bem-estar comum, através da partilha de aprendizagens 
e valores promotores do desenvolvimento de competências pessoais e sociais essenciais para integração 
dos alunos na comunidade local.

O Agrupamento “P” tem como objetivos estratégicos os seguintes: (i) fomentar uma liderança de 
gestão partilhada por todos os membros da comunidade educativa; (ii) fomentar a participação em 
projetos como incentivo às aprendizagens e melhoria da qualidade do sucesso educativo; (iii) diver-
sificar a oferta educativa; (iv) garantir a equidade entre as escolas do agrupamento; e (v) potenciar 
ações que envolvam professores, pais, alunos e parceiros como estratégia fundamental para o desen-
volvimento de um verdadeiro serviço educativo.

Nos contactos formais estabelecidos com as duas diretoras foi possível perceber que aceitaram o 
desafio de desenvolver o Projeto de Flexibilidade Curricular por contribuir para a promoção da mudança, 
da melhoria e da inovação no que diz respeito à da gestão da organização escolar como da melhoria das 
práticas letivas dos docentes. Uma delas refere: “pensámos que era importante a autonomia que propor-
cionava e por contribuir para a aprendizagem dos alunos”. A outra diz que “no ano passado tivemos o 
ano experimental da flexibilidade curricular e agarrámos com toda a coragem o desafio que nos foi apre-
sentado pela tutela para integrarmos a metodologia de projeto”. E continua o seu discurso dizendo que 
“o que nós queremos, efetivamente é que os nossos alunos tenham sucesso. Para isso o que precisamos? 
Que os professores trabalhem de forma mais colaborativa, que haja espaço de trabalho para o fazerem, 
espaço de partilha, de aperfeiçoamento e de reflexão. O grande segredo da organização passa pela forma 
como é aproveitado o tempo das reuniões. Não deve ser um trabalho para despachar, mas sim um tempo 
de reflexão conjunta em função daqueles alunos e daquela realidade”. Mas acrescenta, ainda, que “Não 
foi fácil! Pelo contrário!”. Questionada sobre esta afirmação explica: “Quando falamos em flexibilizar fa-
lamos em utilizar uma metodologia que permita fazer a articulação curricular agregando disciplinas. Ora, 
com quinze turmas por ano de escolaridade é completamente impossível nós conseguirmos casar horários 
e disciplinas em simultâneo. A escola não tem capacidade para dar essa resposta! (...) 

No que diz respeito à primeira questão de investigação foi possível encontrar alguns dos proces-
sos/dinâmicas organizacionais que potenciaram a implementação da autonomia e flexibilidade curri-
cular nas organizações escolares estudadas e que a seguir se apresentam no Quadro 1.
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QUADRO 1 – Processos/dinâmicas organizacionais implementadas pela liderança de topo 
e pelas lideranças intermédias para potenciar a autonomia e flexibilidade curricular

Processos/
dinâmicas  

organizacionais
Testemunhos

Planeamento  
estratégico

 
“O planeamento é efetuado segundo a orientação dos coordenadores  

de departamento ou de outras equipas de trabalho. Este planeamento resulta 
de uma responsabilidade centrada no diretor. As linhas orientadoras expressas 
no projeto de intervenção e mais tarde no projeto educativo são primeiro pre-
paradas entre mim e os coordenadores e só depois nas equipas de trabalho.” 

(Entrevistado P1) 
 

“O Projeto de Flexibilidade Curricular (...) exigiu uma mudança grande de  
mentalidades, envolveu uma nova organização da escola, dos horários escolares 

e do trabalho colaborativo entre os professores.” (Entrevistado E3) 
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Alteração  
nas dinâmicas  

de trabalho

 
“As lideranças intermédias (...) têm de ajudar os colegas, que estão no terreno,  

a colocarem em prática todas as mudanças que vão surgindo.  
Não podemos estagnar, mas sim evoluir sempre. É por essa razão  

que o seu contributo é fundamental.” (Entrevistado E3) 
  

“No quinto e no sétimo ano os professores já estão a construir projetos comuns 
para fazerem a articulação de saberes. É um trabalho que é feito em equipa. 

Exige uma mudança muito grande a vários níveis” (Entrevistado E3) 
 

“Diversificar as metodologias de ensino, fazer uma avaliação intermédia sobre 
aquilo que está ou foi alterado, depois conversar com os colegas em Conselho 
de Turma sobre o que se está a fazer e mostrar o resultado do nosso trabalho. 

Deve, também, haver partilha entre os colegas.” (Entrevistado E4) 

Formação  
profissional

 
“A direção (...) aposta muito na formação. Algumas dessas formações  

são desenvolvidas pelos próprios professores da escola. A direção tem apelado 
aos professores para que se faça a partilha de conhecimentos adquiridos em 

formações aos outros colegas que não tiveram oportunidade de ir.  
No nosso departamento existem professores que fazem formação  

para os colegas. Temos na escola uma professora que faz formação  
creditada para os colegas sobre avaliação.” (Entrevistado P3) 

 
“A diretora pede que se faça a partilha de conhecimentos  

adquiridos em ações de formação.” (Entrevistado P4) 
 

“Aqui há professores que se disponibilizam para fazer formação a custo zero. 
Fazem um calendário para essa formação e sujeitam-na a aprovação por parte 

do Centro de Formação para ser creditada.” (Entrevistado P5) 
 

“No início do ano temos as jornadas pedagógicas, onde são convidadas  
várias pessoas para falarem sobre temas diversos e distribuídos por vários  
painéis que nós escolhíamos segundo os nossos interesses. (...) no início  
de setembro estamos envolvidos nessas jornadas pedagógicas no âmbito  

da formação pessoal.” (Entrevistado E7) 

Convergência  
de critérios  
de atuação

 
“Nos grupos o que fazemos é a gestão dos conteúdos programáticos,  

dos materiais didáticos e dos projetos a desenvolver.  
O papel dos Conselhos de Turma é importante, porque articulam  

os projetos de trabalho comum.” (Entrevistado E3) 
 

“Os diretores de turma do 5.º ano, por exemplo, reúnem-se quinzenalmente 
com todos os docentes da turma para trocarmos ideias, falarmos do que foi 

feito e combinarmos o que vamos fazer a seguir. Para além disto, esses diretores 
de turma têm todo o trabalho como qualquer outro tem.” (Entrevistado E6) 
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Nos quadros 2 e 3 estão explanados os resultados encontrados e que estão relacionados com a 
segunda questão de investigação. 

QUADRO 2 – Melhoria organizacional potenciada pela implementação  
do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular

Melhoria  
organizacional Testemunhos

Tipo de liderança

 
“Um cargo de liderança exige que a pessoa tenha um certo perfil!  

Deve ser uma pessoa diplomata e que saiba gerir as situações com ponderação, 
mas que ao mesmo tempo seja capaz de criar condições para que o Projeto 
Educativo do agrupamento, o Plano Anual de Atividades e que as medidas  

da tutela sejam desenvolvidas com sucesso.” (Entrevistado E3) 
 

“Devem ser poucas as escolas que têm uma direção de porta aberta  
para os professores e sempre pronta a ajudar. Temos um à-vontade muito  

grande e a direção dá-nos sempre carta-branca para fazermos o nosso trabalho 
como entendermos. Os elementos da direção no intervalo grande da manhã  
e à hora de almoço vêm sempre à sala de professores e tentam saber se tudo 

está a correr bem.” (Entrevistado E7) 
 

“A direção da escola tem uma atitude muito recetiva e pela sua experiência  
muito revivalista relativamente a esses processos e despoleta outros processos 

que considera importantes para melhorar o desempenho dos alunos, mas exige 
e acompanha sempre muito de perto os resultados obtidos.” (Entrevistado E2) 

 
“(...) Se entrou alguém para a liderança de topo que diz diretamente  

às pessoas “eu é que sou a diretora”, “eu é que mando”, “eu é que sei”,  
“está no Projeto de Intervenção” e atua como “eu quero, posso e mando”,  
logo não está a implementar nenhuma medida que vá de encontro a ter  
uma equipa que trabalhe em conjunto, a não ser quando se comportam  

como “carneirinhos” e vão atrás dela. Eu costumo dizer que trabalhar  
com o consentimento e a colaboração de todos é uma coisa... se as pessoas  
se virem obrigadas a trabalhar com medo é outra... e os resultados não são 

necessariamente os mesmos.” (Entrevistado P5) 

Liderança  
partilhada

 
“Faz parte do projeto de intervenção da diretora (...) aquilo que ela na altura 

apelidou de liderança partilhada. Mesmo que não haja do ponto de vista formal 
uma delegação de competências, porque não é disso que se trata, mas sim  

fazer corresponder a cada instância de liderança, neste caso aos grupos,  
departamentos, ... que todos têm uma palavra forte a dizer e todos devem  

participar naturalmente em tudo o que vai sendo construído.” (Entrevistado P2) 
 

“Obviamente. Isto tem a ver com um estilo de liderança inteligente, caso  
contrário o líder de topo seria um déspota e não um líder!”(Entrevistado E1) 
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Escolha  
dos líderes  
intermédios

 
“O trabalho nas escolas é feito por pessoas e para pessoas e o papel  

das lideranças de topo e intermédias é aqui fundamental, pois o grande 
objetivo é a melhoria da escola, através da inovação e da constante adaptação 

às mudanças.” (Entrevistado E3) 
 

“No meu ponto de vista, as lideranças têm, sobretudo, a ver com as reflexões 
interpessoais. Ou seja, um bom líder pode não ser um bom técnico,  

mas tem que ter um perfil que consiga aproveitar o que cada um tem de bom 
para dar o seu melhor em prol de toda a comunidade. O papel da direção  

determina que é assim. Neste momento, esse aspeto está um bocadinho posto 
em causa, não nesta escola em particular, mas sim de uma maneira geral,  

por causa dos Mega Agrupamentos. É extremamente difícil à direção de uma 
escola fazer o levantamento do melhor das pessoas por forma a possibilitar  
o seu envolvimento no Projeto Educativo do Agrupamento quando estas se  
encontram dispersas por três escolas diferentes; quando as direções estão  
sobrecarregadas com processos burocráticos que não lhes permitem uma  

presença tão continuada nas outras escolas como na sede do Agrupamento.  
Eu acho que isto está a prejudicar o desempenho das nossas escolas a nível  

individual, sobretudo daquelas que não são a sede do Agrupamento.  
Uma escola com a presença da direção, com uma intervenção direta,  

com a proximidade às pessoas contribui de forma positiva para criar um núcleo  
de união e envolvimento entre os professores, funcionários e alunos para se 
comungar e conquistar as metas do Projeto Educativo.” (Entrevistado E2) 

 
“As lideranças são escolhidas pelo diretor de acordo com o perfil que as pessoas 

apresentam para desempenhar esse cargo e seguir as linhas orientadoras  
definidas para o Agrupamento. O principal meio da liderança é saber escolher 
os seus colaboradores. Sem isso a liderança é fraca! Um diretor tem de saber 

escolher as pessoas que vão agir de acordo com aquilo que ele pretende  
e o trabalho que é necessário fazer.” (Entrevistado E1) 

Papel  
dos líderes  
intermédios

 
“Há cada vez mais uma procura de se encontrar a responsabilidade individual  
ou coletiva, no sentido de haver um coordenador de uma equipa de trabalho  

e que este contribua para que cada uma das pessoas se aproprie daquilo  
que são os objetivos desse trabalho.” (Entrevistado P1) 

 
“(...) há pessoas por quem a diretora nutre particular confiança,  

pela sua competência específica, formação, ponderação, capacidade de ouvir  
e de relacionamento com os outros e que são amiúde consultadas pela diretora.  

A diretora tem tido a sensibilidade de formal ou informalmente, reunir um  
conjunto de pessoas que pela sua personalidade e competência profissional  

a possam aconselhar nesses momentos de tomada de decisão que, por vezes,  
são difíceis. Não se trata de fomentar a preferência de uns em detrimento  

de outros, mas sim uma forma de procurar contributos adicionais para aquilo  
que inicialmente considera como primordial para que o nosso Agrupamento  

seja cada vez mais consistente a todos os níveis, quer em termos organizacionais 
quer em termos de obtenção de resultados.(...) Aí, terá uma perceção  

da exequibilidade das suas ideias e de tomar consciência das dificuldades  
da sua implementação ou da obtenção de melhores resultados tanto  

do ponto de vista pedagógico como organizacional.” (Entrevistado P2) 
 

“Ela sabe tudo o que se passa na escola e conhecer bem os colegas que escolhe 
para líderes intermédios e pede-lhes ajuda. Todas as situações são levadas  

a Conselho Pedagógico e normalmente pede a um conjunto de professores  
que a ajudem a delinear os processos de mudança, como foi o caso  

da Flexibilidade curricular.” (Entrevistado E7) 



Aprendizagem 
organizacional 

 
“Só se promove uma aprendizagem organizacional se os departamentos  

forem equipas ativas, fortes dentro da escola e se os coordenadores  
de departamento se apoderarem de políticas educativas fortes  

e fizerem convergir o papel da escola, que é o ensino  
e a aprendizagem.” (Entrevistado P1) 

Papel da  
Comunicação

 
“Como a direção não consegue chegar até aos professores,  
tudo é pedido aos coordenadores para conseguirem levar  

a “água ao seu moinho”. Como os coordenadores e os outros líderes  
intermédios têm uma boa relação com os colegas e são eles que recolhem  

as propostas deles para o Projeto Educativo, as sugestões de melhoria  
dos processos de ensino e aprendizagem,...” (Entrevistado P5) 
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QUADRO 3 – Qualidade educativa potenciada pela implementação  
do projeto de autonomia e flexibilidade curricular

Qualidade  
educativa Testemunhos

Trabalho  
colaborativo

 
“Atualmente, o maior desafio é colocar os professores a trabalhar  

em conjunto, parceria e interajuda.” (Entrevistado E4)  
 

“É necessário estabelecer uma relação de trabalho colaborativo  
entre as pessoas para conseguirmos criar redes humanas e de parcerias  
que possam confluir para a consecução dos objetivos da organização  

e para aquilo que é a missão da escola.” (Entrevistado P1) 
 

“Nós falamos no Conselho de Turma uns com os outros para perceber  
o que cada um de nós dá e, depois, tentamos encontrar pontos comuns  

para desenvolver um projeto.” (Entrevistado E6) 
 

“O Projeto de flexibilidade curricular promove o trabalho de projeto  
e o trabalho colaborativo” (Entrevistado P6) 

Melhoria  
do serviço  
prestado

 
“Tinha que haver um trabalho articulado entre várias estruturas da escola.  

(...) A observação de aulas pode ser muito útil (...) Quando se faz a distribuição  
de serviço não se pode atribuir uma turma complicada em termos  

de comportamento ou com muitos repetentes a professores  
que venham de fora (...)” (Entrevistado P5) 
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Melhoria  
das práticas  

letivas

 
“Eu que dou aulas há vinte e tal anos e sei que faço coisas mal;  

que os alunos mudaram e já não são os mesmos; que as práticas que usava 
no início da carreira já não resultam hoje... Nós precisamos de perceber que 

existem outras formas de fazer. Então mostrem-nos essas novas formas  
de fazer e deem-nos mais tempo para nos debruçarmos e refletir sobre elas. Se 

calhar deviam apostar mais na formação sobre a gestão de conflitos  
e a aprendizagem diferenciada.” (Entrevistado P7) 

 
“Para inovar, para criar autonomia e fazer trabalhos de projeto devemos ter 

mais recursos informáticos disponíveis na escola. Isto não quer dizer que a aula 
deixe de ser expositiva, mas seria um contributo para fugir à aula  

que até agora era considerada como aceite e normal! Verifica-se o seguinte: os 
conteúdos são os mesmos, a forma de avaliar é a mesma, os professores pouco 

alteraram a sua forma de lecionar, existem os exames, as provas  
de aferição e provas comuns...” (Entrevistado E4) 

 
“A melhoria das práticas letivas é sempre uma questão complicada, porque ou 
o professor se cultiva ou não cultiva! Não vale a pena estar a dizer aos colegas 
que devemos fazer as coisas desta ou daquela maneira, porque ele só faz se 
o entender! Tudo depende de a vontade das pessoas aperfeiçoarem as suas 

práticas letivas!” (Entrevistado E5) 
 

“O desafio é trabalhar conteúdos que vamos encontrando e que são comuns. 
Os currículos não foram alterados de modo algum,  

mas o que se pretende com a flexibilidade é que os professores encontrem  
esses pontos comuns e consigam dar tudo o que os programas incluem  

de uma forma diferente do habitual. As ideias não são estanques  
e o conhecimento é global!” (Entrevistado E5) 

 
“Acho que se deveria criar nos alunos mais hábitos de trabalho, autonomia  

e sentido crítico. Os professores têm que batalhar mais junto dos alunos  
para que eles aprendam a pesquisar e intervir. As aulas não podem ser tão  
expositivas e que potenciem a memorização, mas sim aulas mais dinâmicas  

que apelem a compreensão e aplicação dos conteúdos lecionados.  
Eles têm que aprender a fazer um trabalho de grupo e ganhar mais à-vontade 
quando os estão a apresentar. Eles estão que ser mais autónomos e criativos, 

porque o mundo futuro é para quem se impõe. Desenvolver nos alunos  
o processo de comunicação é importantíssimo.” (Entrevistado E4) 

 
“É um ensino cada vez mais individualizado.  

Por um lado, é o trabalho do Conselho de Turma. É essa equipa de trabalho  
que deve definir objetivos para aqueles alunos, caraterizando-os bem,  
para os conhecerem bem e, assim, poderem desenvolver um trabalho  
que os ajude a todos, e de acordo com as dificuldades de cada um,  
a atingir o sucesso pleno. O sucesso pleno significa não ter negativa  

em nenhuma disciplina.” (Entrevistado P1) 
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Reflexão  
sobre as práticas

 
“O desenvolvimento da profissionalidade faz-se com a experiência,  
com a deteção de problemas e constrangimentos, para encontrar  

sempre soluções que nos façam ultrapassar essas dificuldades e, sobretudo,  
se façam refletir nas aprendizagens dos alunos. Ou seja, se eu usei  

determinados recursos devo refletir em que medida se está a refletir  
nas aprendizagens dos alunos.” (Entrevistado P1) 

 
“As pessoas têm que mudar esta forma de pensar e encarar todo o processo 

como necessário para se poder crescer profissionalmente, porque não estamos 
aqui para apontar o dedo a ninguém, mas sim para partilhar experiências e,  

em conjunto, através do diálogo tentar ultrapassar  
os problemas que eventualmente tenham surgido.” (Entrevistado E3) 

Partilha  
de experiências

“No ano passado, no final do ano, realizou-se uma iniciativa de partilha  
de experiências do trabalho realizado no Agrupamento.  

Esta iniciativa partiu de um conjunto de pessoas que têm uma preocupação 
acrescida na escola e que consideram que deve haver partilha  

de experiências entre os colegas. No fundo foi uma forma de abrir  
o caminho para a adoção de novas metodologias de trabalho  

e para as pessoas começarem a ter um olhar diferente sobre o trabalho 
colaborativo. Cada um poderia, depois, encontrar o espaço,  

a forma, o tempo para adotar novas metodologias de trabalho.  
Aqui existe um conjunto de pessoas disponíveis para partilharem o mesmo tipo 

de preocupações e com esta iniciativa pretendia-se que houvesse  
o espírito de “contágio”, pois tudo é possível fazer desde que tenhamos 

vontade de mudar e experimentar coisas novas.” (Entrevistado P2) 
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Melhoria  
das práticas  
profissionais

“A escola tem alterado alguns procedimentos e tem feito um esforço  
muito grande na atualização dos professores através de medidas pedagógicas, 

ações, reuniões, conferências e outras iniciativas que possam valorizar  
o corpo docente e promover a melhoria dos resultados.  

A direção é muito recetiva à inovação e é preocupada com a formação  
e preparação dos professores. Temos desenvolvido aqui projetos  

interessantíssimos e ações de formação com um rácio muito significativo  
de professores envolvidos, com o objetivo de melhor o desempenho docente.” 

(Entrevistado E2) 
 

“…O professor deve ser muito reflexivo sobre a sua ação para poder decidir 
como pode intervir junto dos seus alunos de forma a torná-los melhores  

cidadãos e contribuir para construir uma sociedade democrática.  
Não há nenhum país desenvolvido que não tenha um sistema educativo  

consolidado e sério que responda às necessidades dos seus alunos  
a vários níveis e não apenas em termos de conhecimentos académicos.”  

(Entrevistado E2) 
 

“O maior desafio é para cada um de nós, professores,  
perceber quando é melhor parar e deixar de andar atrás a correr  

atrás do que está escrito num papel, quando na realidade temos à nossa frente 
crianças com problemas e dificuldades de aprendizagem.  

Não é fácil aprender! Se cada um de nós fizesse o exercício para se recordar  
o tempo que levou para aprender a ler e escrever íamos perceber que tem  
de haver espaço e um tempo destinado à aprendizagem que não é igual  

para todas as pessoas. Nós temos que lhes dar esse tempo!  
Mas nós só lhes damos esse tempo de compreendermos a realidade  

com que estamos a trabalhar” (Entrevistado P1) 
 

“O que nós queremos, efetivamente é que os nossos alunos tenham sucesso. 
Para isso o que precisamos? Que os professores trabalhem  

de forma mais colaborativa, que haja espaço de trabalho para o fazerem, 
espaço de partilha, de aperfeiçoamento e de reflexão.  

O grande segredo da organização passa pela forma como é aproveitado  
o tempo das reuniões. Não deve ser um trabalho para despachar,  

mas sim um tempo de reflexão conjunta em função daqueles alunos  
e daquela realidade.” (Entrevistado P1) 

 
“A flexibilidade curricular veio dar um forte abanão na necessidade  

de mudanças das práticas profissionais.” (Entrevistado P4) 

Supervisão  
pedagógica

“Um dos desafios é a supervisão pedagógica e o outro é a discussão das 
práticas pedagógicas com os colegas, individualmente ou em grupo. Quando 
nos reunimos individualmente com um colega que está a ter mais dificuldades 
tentamos perceber quais as práticas que estão a ser utilizadas e procuramos 
dar-lhe algumas sugestões de melhoria. Isso não quer dizer que o professor 

não saiba o que está a fazer, mas talvez não esteja a utilizar a estratégia mais 
adequada para aquela turma. É dar ao colega uma visão exterior do problema.” 

(Entrevistado P3)

“É preciso que as pessoas sejam envolvidas e façam uma reflexão a sério  
sobre o que se passou na aula e se façam sugestões de melhoria.  

É preciso que as pessoas se distanciem da ideia de que estão a ser avaliadas  
em termos de desempenho“ (Entrevistado P2) 



Os resultados e os testemunhos dos entrevistados relativamente à questão número três do estudo 
estão sintetizados nas tabelas 4 e 5. Se os desafios apontados foram muitos os constrangimentos 
encontrados no primeiro ano de aplicação da autonomia e flexibilidade curricular foram ainda mais. 
Para além dos constrangimentos apontados na tabela 5 foram referidos os seguintes: (i) rivalidade 
entre escolas do mesmo agrupamento; (ii) pouca atenção e trabalho dos alunos; (iii) indisciplina; (iv) 
problemas sociais; (v) falta de incentivo e valorização do trabalho docente; (vi) diminuto acompanha-
mento dos professores que não trabalham na escola sede e poucas orientações por parte do Ministé-
rio da Educação; (vii) falta de verbas e de formação; (viii) a idade e a instabilidade do corpo docente; 
(ix) a existência de exames e as mudanças constantes nos programas disciplinares.
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QUADRO 4 – Desafios encontrados no desenvolvimento dos processos  
de ensino e aprendizagem

Desafios Testemunhos

Inovação

 
“Os desafios de inovação é fazer sempre mais, melhor e diferente.” 

(Entrevistado E1)

“A comunicação e articulação de todo o trabalho é a base do sucesso.  
Fomento muito o trabalho colaborativo e o espírito crítico e inovador  

de todos os intervenientes.” (Entrevistado E3)

“Nós entrámos neste projeto, porque agarramos todos os desafios  
que nos apresentam! Pensámos que era importante a autonomia que 

proporcionava e por contribuir para a aprendizagem dos alunos.  
O entusiasmo está a refletir-se nos docentes e nos alunos!” (Entrevistado E1) 

Forma  
de gestão  

da organização 
escolar

 
“Eu não sei até que ponto aquela formação que foi dada aos diretores, 
em determinada altura, para eles gerirem a escola foi realmente a mais 

conveniente. Eles estão mais preocupados em gerir o dia-a-dia da escola do 
que a conduzirem as pessoas no sentido das boas práticas letivas e do sucesso 
educativo. Eu não sei se essa formação corresponde ao que deve ser de facto 
o trabalho deles numa escola! Eu não tenho que saber tudo de contabilidade, 

tenho que ter alguns conhecimentos sobre o assunto, mas quem tem que 
estar atualizada sobre isso é a senhora da secretaria. Eu tenho é que estar bem 

assessorada e estas serem pessoas competentes em diversas áreas para me 
ajudarem a gerir a escola.” (Entrevistado E2) 

Poder  
de decisão

 
“O professor é inseguro, não parece, porque ele é um ator na sua sala de aula, 
mas depois na altura de decidir ele é extremamente inseguro, o que é natural 

porque é humano. Na liderança nós não podemos ser inseguros, nós temos que 
nos aperfeiçoar, termos que ter conhecimento científico, da lei e conhecimento 

sociológico. Portanto, o conhecimento é algo que nos ajuda sempre.  
O segredo das organizações é estarmos bem preparados e quanto melhor 

preparados estivermos melhor podemos gerir.” (Entrevistado P1)

“As pessoas que estão na flexibilidade curricular, por exemplo, dizem que existe 
muita falta de orientação desde o princípio sobre aquilo que se pretendia,  

o ministério deu autonomia às escolas como se as pessoas estivessem 
preparadas para tudo, mas a verdade é que as pessoas não estão e precisam  

de mais orientações.” (Entrevistado P7) 
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Visão estratégica 
da liderança  

de topo

 
“ (...) um gestor, normalmente tem uma visão global de tudo, mas um líder  

tem que possuir um conjunto de requisitos que lhe permita olhar para a linha 
do horizonte e saber quais as estratégias que possibilitam à organização 

que dirige chegar às metas que são essenciais para um futuro que ninguém 
conhece. O futuro é o amanhã, mas um bom líder tem que projetar a sua visão 

de futuro com uma duração mais longa no tempo. Tem que ter atenção que 
deve contribuir de forma positiva para o desenvolvimento de uma sociedade, 
ao nível do potencial humano e económico deve projetar-se tudo de forma 

diferente e devemos construir um cidadão com um determinado perfil.” 
(Entrevistado E2) 

Promoção  
do sucesso  

escolar

 
“Nem sei se isso é mesmo um desafio, porque ainda está tanta coisa por definir 

e estamos a tentar perceber o que é a flexibilidade curricular. Quando estiver 
tudo bem definido é que passará a ser um desafio, porque tem de resultar  

e promover o sucesso escolar dos alunos.” (Entrevistado P3)

“Acho que isto tem a ver com a reflexão constante que fazemos dos resultados 
escolares. Além disso, foi-nos pedido que definíssemos em Departamento, 

grupos de disciplina e de coordenação de ano, quais são as metas de sucesso 
e as estratégias necessárias para as alcançar. Todos os anos vamos aferindo 
essas metas para ver se foram ou não atingidas e porquê. De certa maneira 

isso obriga-nos a refletir sobre as nossas estratégias para alcançar essas metas. 
Durante o mandato da diretora as metas mantêm-se, mas verificamos que nuns 
anos é possível alcançá-las e noutros anos não, pois tudo depende do conjunto 

de alunos que temos à nossa frente.” (Entrevistado P6)

“Através da reflexão dos resultados, da introdução de novas metodologias  
e da formação de professores.” (Entrevistado E2) 

Alteração das 
metodologias  
de trabalho  

e a diminuição 
de alunos  
por turma

 
“Existe um outro problema que é a demonstração de uma certa insegurança  

por parte dos professores na alteração dos seus métodos de trabalho  
e na aplicação de novos métodos aprendizagem que saiam do padrão clássico, 

latino, por terem receio de perderem o controlo dos alunos e da disciplina 
na sala de aula. Têm medo de não conseguirem controlar a turma, mas esse 

problema seria minimizado com a diminuição de alunos por turma. Contribuiria 
muito para o processo de inovação a redução de alunos por turma, porque 

estas novas metodologias de trabalho podem vir a conferir uma maior 
autonomia aos alunos, mas em turmas muito grandes este trabalho torna-se 
difícil. Estas novas metodologias de trabalho implicam a redução considerável 

do número de alunos por turma, caso contrário corremos o risco de não 
conseguirmos obter o sucesso escolar pretendido e uma maior autonomia  

dos alunos.” (Entrevistado E2) 

Cooperação

 
“O professor só se desenvolve, se em conjunto, encontrar outras formas  
que o ajudem a compreender esse problema. Muitas vezes, nós estamos 

fechados em nós próprios, isolados e fechados na nossa sala de aula.  
Eu costumo dizer que temos de sair da caixa. Se eu tiver alguém para partilhar, 

certamente eu vou valorizar as dificuldades que tenho, vou falar alto  
e vou procurar outras soluções.” (Entrevistado P1) 



QUADRO 5 – Constrangimentos encontrados no desenvolvimento dos processos de ensino 
aprendizagem e da melhoria dos resultados escolares

Constrangimentos Testemunhos

Burocracia

 
“Há uma carga burocrática excessiva que acaba por prejudicar a atividade 

pedagógica, porque nós não temos tempo suficiente para nos concentrarmos 
no trabalho de professor. (...) como existem demasiadas normas  

e procedimentos, isto gera uma sensação de grande desconforto para quem 
vem, porque existe sempre a sensação que se está a falhar em alguma coisa. 

São sempre tantos procedimentos, tantas reuniões...” (Entrevistado P7)

“Os constrangimentos têm a ver com toda a burocracia que está inerente  
ao processo da educação. (...) nós querermos fazer um trabalho interno a nível 
de organização, de proximidade, em particular, com os alunos e com as famílias 

e, depois, temos de responder a processos burocráticos de plataformas  
de controlo e de regulação.” (Entrevistado P1) 

Falta  
de autonomia

 
“No processo de melhoria, os constrangimentos estão completamente 
espartilhados pela legislação! A pretensa autonomia que a escola tem 

é fazer aquilo que eles mandam! Esse é o constrangimento maior!” 
(Entrevistado E1)

“Se por um lado nos falam mais em autonomia, cada vez mais esse 
processo de autonomia é controlado pela tutela.” (Entrevistado P1)

“Pede-se muita coisa em termos de inovação, de autonomia, de valorização 
do trabalho e das competências desenvolvidas pelos alunos, mas a escola 

não está, ainda, preparada para o fazer.” (Entrevistado E4) 

Liderança  
unipessoal

 
“O modelo de gestão que temos atualmente há muita centralização do 

poder no topo e às vezes há uma distanciação muito grande entre a 
direção e aquilo que é a prática letiva. Isto faz com que o principal objetivo 

seja os resultados escolares.” (Entrevistado P7)

“O problema, no meu entender, está e sempre esteve neste  
modelo de gestão que é unipessoal, centralizado na pessoa do diretor. 

Penso que a gestão de uma escola devia ser colegial e nunca unipessoal!” 
(Entrevistado E4) 
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Falta  
de organização 
das lideranças 
intermédias

 
“Pedem que façamos o nosso trabalho, porque confiam, e fica tudo por aí! 

Assim, não existe uma convergência de critérios de atuação das diversas 
lideranças intermédias e cada um desenvolve o seu trabalho da forma que 

melhor lhe convier. No final exigem-nos resultados, mas durante todo o 
processo não nos foram dadas orientações precisas daquilo que se pretendia 

alcançar e, por essa razão, sentimo-nos muitas vezes perdidos no meio de 
tantas mudanças e de questões de natureza pedagógica e organizativas do 

currículo que se levantam com este novo modelo de flexibilidade curricular.” 
(Entrevistado E4)

“São precisamente as lideranças intermédias que melhor podem promover 
esse tipo de iniciativas, mas normalmente não se consegue. As pessoas 

que estão nesses cargos, normalmente não se organizam muito bem e há 
sempre muitas coisas a decidir...” (Entrevistado P6) 

Falta  
de preparação  

e de valorização 
do papel  

das lideranças 
intermédias

 
“(...) podemos concluir que não vamos ter lideranças intermédias 

especializadas para dinamizar, efetivamente, o grupo. (...) O trabalho do 
líder intermédio não passa da gestão de uma série de processos burocráticos 
e ver se está tudo em ordem. As coisas não passam daí!” (Entrevistado P6)

“Hoje em dia existe nas escolas um centralismo muito grande e um défice 
de democracia na escola, o que dificulta o desempenho das lideranças 

intermédias. Não tem a ver com as direções das escolas em particular, mas 
sim com o quadro legal aprovado. O sistema deveria favorecer e reforçar o 
papel das lideranças intermédias e, assim, haveria o reconhecimento pelos 
pares daquelas pessoas que possuem o perfil para executar determinado 

cargo, como por exemplo a coordenação de um Grupo Disciplinar, e assim 
valorizava o desempenho desses líderes intermédios. (...) nas lideranças 
intermédias o sistema era mais democrático na seleção das pessoas que 

integravam o Conselho Pedagógico. (...) O Conselho Pedagógico é o órgão 
por excelência para dinamizar e conceber a forma, em termos pedagógicos, 

como a escola funciona.” (Entrevistado E2)

“ (…) A liderança tem uma componente psicológica e relacional muito 
forte e é imprescindível ser-se bom para se conseguir aproveitar o que 
uma pessoa tem de melhor e que esta dê o seu máximo para o bem da 
comunidade escolar. Por isso digo que deve haver uma preparação do 

líder ou procurar auto formar-se através da leitura de uma boa literatura. 
Há pessoas que procuram a sua formação como autodidatas ou junto de 
Instituições de Ensino Superior e outras que nem sabem o que procurar! 

Isto quer dizer que nem todas as pessoas refletem sobre a sua prática 
pedagógica e a sua ação na escola. Essas pessoas quando são nomeadas 

para um cargo de liderança devem, obrigatoriamente, fazer formação 
específica. O Plano de Formação que nós temos não as ajuda em nada!” 

(Entrevistado E2)

“Há muita gente que está no Conselho Geral ou noutro órgão qualquer 
da escola, mas que não sabem quais são as competências do órgão do 
qual fazem parte. Este problema não é específico desta escola, mas da 

generalidade das escolas portuguesas.” (Entrevistado E2)

“Isso é um ponto a favor do Projeto-Lei que permite ao diretor nomear 
as pessoas para certos cargos, porque geralmente existe consenso nessas 
escolhas e de ideais. Mas isto não quer dizer que as competências sejam 

bem desenvolvidas, isto porque as pessoas nem sempre são autónomas.” 
(Entrevistado E2) 



Resistência  
à mudança

 
“Depois, criam-se resistências muito grandes em aderirem às propostas  

que vêm de cima. Essas propostas têm como objetivo o benefício  
da escola e dos alunos, mas vão colidir com os interesses dos professores.” 

(Entrevistado P6)

“Depois existe um constrangimento que é a resistência dos professores à 
mudança, porque ao mudar sentimos que temos pouco acompanhamento 
e orientação, o que gera muitas incertezas. (...) Esta está relacionada com 
a falta de apoios e de orientação escolar, porque é preciso fazer tudo para 

ontem e depois não há consistência sobre as coisas” (Entrevistado P7)

“O trabalho conjunto entre os professores, às vezes não é fácil de articular, 
e a mudança das práticas pedagógicas, ainda sofre alguma resistência, por 

parte de alguns.” (Entrevistado E3)

“Em relação à melhoria e inovação, em todas as escolas existem bolsas  
de resistência formadas pelos professores. De uma maneira geral  

os professores são céticos em relação a tudo o que lhes é proposto  
e à inovação e isto não tem a ver com a idade, mas sim com a própria 
mentalidade construída durante a formação inicial, no seu percurso 

profissional, quer pelo seu próprio perfil psicológico.  
Há professores que resistem a tudo o que são mudanças e, assim,  

é extremamente difícil e é um processo longo para que assumam essa nova 
mentalidade, pensem de forma diferente a escola e a prática letiva.  

Um processo de melhoria e inovação implica trabalhar mais com os seus 
pares, origina mais reuniões e a mudança de práticas letivas.  

Há professores que se recusam a mudar e querem dar aulas como davam 
há dez ou vinte anos, não procuram a inovação, não refletem sobre a ação 

educativa e sobre a sua própria ação. Isto é uma luta que demora  
alguns anos!” (Entrevistado E2) 
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Aprendizagem 
individual  

para a melhoria 
das práticas  

letivas

“Hoje em dia é praticamente impossível acompanhar as alterações  
da sociedade e a evolução tecnológica! Um professor facilmente  

é considerado um mau professor se não procurar estar sempre atualizado  
e acompanhar essas mudanças rápidas que se operam na sociedade e a nível 

tecnológico. O grande desafio colocado ao professor é conseguir conciliar  
a sua prática profissional com uma aprendizagem continua,  

muito precisa…” (Entrevistado E2) 

O tamanho  
da organização 

escolar

 
“Os Agrupamentos acabam por ser uma organização muito grande  

e para a direção a gestão de tudo deve ser a maior dificuldade  
que enfrenta.” (Entrevistado P6)

“É completamente impossível conseguir-se com quinze turmas por ano  
de escolaridade e com professores com cinco e sete turmas encontrar aquilo 

que nós consideramos ser fundamental para a melhoria dos processos, 
que são os pontos de encontro para as pessoas pensarem em conjunto 

sobre o trabalho que desenvolvem, para decidirem como recriar para dar 
condições de aprendizagem aos alunos e responder às exigências das 

políticas educativas que se deseja participada. Mas no meu ponto de vista 
isto não passa de uma hipocrisia num sistema megalómano que é um Mega 

Agrupamento. (...) Ora, com quinze turmas por ano de escolaridade  
é completamente impossível nós conseguirmos casar horários e disciplinas 

em simultâneo.” (Entrevistado P1)

“Nos departamentos com uma dimensão enorme é difícil fazer-se  
um trabalho com rigor e reflexivo. O ideal é ter equipas de trabalho  

com o máximo de cinco elementos, mas no nosso caso temos equipas 
de cinquenta pessoas! Neste caso, como é possível fazer um trabalho 

produtivo?” (Entrevistado P1)

“O facto de sermos um Mega Agrupamento é um forte constrangimento. 
Neste Agrupamento este é verdadeiramente o grande constrangimento, 

porque é impossível fazer trabalho colaborativo e troca de materiais  
com tanta gente! A dimensão deste departamento, quanto a mim, dificulta 

muito o trabalho do coordenador, das restantes chefias intermédias  
e dos próprios professores.” (Entrevistado P4)

“Pois, aqui temos uns departamentos maiores do que outros e por, vezes, 
com mais boa vontade que se tenha nós não conseguimos fazer  

o nosso melhor como coordenadores. Por exemplo, no meu departamento 
somos trinta e seis pessoas de três áreas diferentes. Cada área tem um 

subcoordenador de cada área e, ainda, temos os coordenadores  
de ano. Eu tenho que trabalhar com os três coordenadores  

e com todos os professores... a questão aqui não é como ser coordenadora, 
mas sim quando é que me deixam ser...” (Entrevistado P5)

“Continuo a não concordar com os Mega agrupamentos, pois considero-os 
superficiais para o desempenho das escolas a nível académico e pedagógico. 

Deu-se, neste caso, primazia aos aspetos economicistas em detrimento 
com os aspetos pedagógicos. (...) Gerir vários focos pode comprometer 

os desempenhos das escolas e ao mesmo tempo é muito complicado! (...) 
Uma escola pequena é prejudicada pela falta de diversidade e não pode ser 

demasiado grande por se tornar difícil de gerir.” (Entrevistado E2) 



Falta de tempo 
para o trabalho 

autónomo  
e colaborativo 
dos docentes

“É necessário que a escola se torne mais funcional em termos de dar mais 
tempo e espaço para aquilo que é essencial, nomeadamente a preparação 
das suas aulas, os seus materiais e estarem mais tempo com os alunos.” 

(Entrevistado P4)

“É preciso que os professores passem a ter mais tempo, na escola, 
nomeadamente, para a preparação das suas aulas. Promover a disciplina  
na escola e consciencializar os pais disso mesmo, pois estes não podem 

delegar na escola tudo.” (Entrevistado P4)

“Às vezes, não sentimos ajuda de ninguém e não temos tempo.  
Eu sinto que tenho falta de tempo! Cada ano que passa, passo mais tempo 
na escola e tenho cada vez menos tempo para investir nas práticas letivas  

e na preparação de materiais. Aqui na escola não tenho tempo para atender 
a todas as solicitações e sinto-me, muitas vezes, desorientada com tantas 

coisas para fazer e não conseguir chegar a tolo o lado. Estou cada vez  
mais tempo fora de casa e não consigo fazer tudo aquilo que me solicitam 

aqui na escola.” (Entrevistado P7)

“Enquanto tivermos a mesma carga horária não haverá tempo  
para as pessoas trabalharem em conjunto. Aquilo que deveria ser feito  
era a realização das planificações em Conselho de Turma e em conjunto  
para as coisas baterem todas certas. Só que as pessoas não têm como, 
porque têm as duas turmas da flexibilidade curricular e todas as outras, 

por isso onde vão encontrar tempo para trabalhar em conjunto? Se querem 
desenvolver a flexibilidade curricular têm que rever o tempo de trabalho,  

a quantidade de processos burocráticos, envolver os pais e preparar  
as tarefas dos alunos em conjunto” (Entrevistado P6)

“Os professores estão muito sobrecarregados com atividades letivas  
e sobram-lhes muito pouco tempo para preparar as aulas  

e a sua intervenção nesses processos de inovação. Os professores mais novos 
não têm tempo para preparar a intervenção e participar na inovação,  
porque isso requer formação fora da escola, são coisas muito morosas  
que implicam muita preparação, estudo, esforço e trabalho individual  

e em grupo. Mas eles estão muito sobrecarregados com aulas,  
com a componente não letiva e sobra-lhes muito pouco tempo  

para a componente de trabalho individual. Assim, torna-se muito difícil 
encontrar tempo fora da escola para encontrar respostas aos desafios  

que a escola lhes coloca atualmente.” (Entrevistado E2)
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Falta de tempo  
e de condições  

físicas para  
desenvolver  

o trabalho com 
os docentes

 
“O serviço é excessivo, pois é necessário coordenar o trabalho das diferentes 
áreas e dos diferentes anos e, assim, não se pode fazer melhor do que aquilo 

que já se faz. Para conseguir fazer melhor o meu trabalho de coordenação 
considero fundamental ter tempo para me reunir com os professores e com 
os coordenadores de áreas. A falta de tempo e espaço são fortes entraves 
a qualquer processo de mudança das práticas profissionais e de inovação 

pedagógica.” (Entrevistado P4) 

Falta de  
reconhecimento 

das  
potencialidades  
da supervisão  
da supervisão 
pedagógica

 
“A supervisão pode ser o grande segredo da organização pedagógica, 
porque certamente quando nós reconhecemos que um determinado 
colega trabalha desta ou daquela maneira vamos encontrar outras 

soluções pedagógicas que vão certamente contribuir para a melhoria 
das aprendizagens dos alunos e, claro, também para o desenvolvimento 

profissional dos professores. Isto sempre numa perspetiva positiva  
e não no sentido depreciativo que a supervisão ainda tem.”  

(Entrevistado P1)

“Se formos capazes de ir abordando essa questão com os nossos colegas 
no sentido de que isso faz parte de um trabalho colaborativo normal, de 
entreajuda, de uma perspetiva de valorização e de nos socorrermos da 

opinião dos outros para melhorarmos as nossas práticas,  
isso será determinante para melhorar a qualidade do ensino.  
Isto tem a ver com o conceito de organização aprendente.”  

(Entrevistado P2) 

A gestão  
dos currículos

 
“Dão 25% para a escola para fazer o que entender com o currículo,  
mas umas não sabem como fazer essas alterações, depois existem  

os exames, a carga letiva é enorme, o número de alunos por turma é grande 
e os currículos são extensíssimos. Dizem-nos que podemos encontrar  
um projeto aglutinador para que todas as disciplinas desenvolvam  
os seus conteúdos, mas esquecem-se que existem programas para 

cumprir e que o processo formal e burocrático da avaliação não mudou!” 
(Entrevistado E4)

“O grande problema é pegar nos currículos que temos das nossas 
disciplinas, aprovados pelo ministério, sem terem sido feitos grandes 
alterações, e conseguir conciliar algo que dê para partilhar e trabalhar  

por todas as pessoas envolvidas nesses projetos.” (Entrevistado E5)

“Considero que para os professores de Matemática não é fácil integrar  
este projeto, porque entra em conflito com os novos programas.  

Se o que se pretende é uma escola mais dinâmica e mais ativa, onde exista 
mais interação entre as várias áreas do saber, que se façam trabalhos  
de projeto comuns, etc.… entra em contradição com estes programas  

de Matemática. Torna-se difícil abraçarmos esses projetos porque  
os programas são mais abstratos, demostrativos, teóricos e com um 

formalismo matemático excessivo! (...) Estes programas vão no sentido 
oposto ao que se pretende com a flexibilidade curricular onde se exige  

que haja mais interação, se desenvolvam projetos ligados ao real e, depois, 
fazem-se programas que estão muito fora deste espírito!  
Isto tem de ser revisto a nível superior” (Entrevistado E3) 



Avaliação  
dos alunos

 
“(...) A avaliação dos alunos continua a ser muito quantitativa  

e muito formal” (Entrevistado E4)

 
“A formação que eu faço é sobre avaliação dos alunos, por exemplo  

como se organiza a avaliação dos alunos quando as práticas pedagógicas 
são mais ativas. É preciso as pessoas perceberem como se organizam  

essas atividades dentro da sala de aula e se avalia um trabalho de grupo  
ou a pares. As pessoas estão muito cruas nisso! Para fazer a avaliação  

de um teste é fácil, mas realizar a avaliação destas atividades  
acaba um pouco por ser a olho e deixa de ter a validade que deveria ter. Se 
quando fizermos um trabalho mais prático definirmos bem os critérios de 

avaliação e os alunos tiverem conhecimento deles, eles vão estar  
mais atentos àquilo que vão fazer. (...) (Entrevistado P6) 
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5Discussão de resultados e conclusões

Da leitura dos projetos educativos dos Agrupamentos estudados é possível verificar que estas organiza-
ções escolares apostam num serviço de qualidade que contribua para o sucesso escolar dos seus alunos 
e para reforçar os valores da cidadania. É possível verificar que é motivo de preocupação, por parte dos 
líderes de topo, a junção de escolas com caraterísticas e identidades diferentes. Depois, existem particula-
ridades expressas nesse documento estruturante da vida das escolas, como por exemplo a liderança par-
tilhada num deles e a validação de saberes e competências a nível científico, tecnológico, social, cultural 
e ambiental no outro.

Refletindo sobre as informações recolhidas junto das diretoras destes Agrupamentos verifica-se que, 
supostamente, a flexibilidade curricular pode promover a autonomia da escola, a alteração das práticas 
profissionais e dos métodos de ensino-aprendizagem em sala de aula. Todavia, o que se classificaria como 
um desafio pode ser, logo à partida, um constrangimento.

Da análise das entrevistas é possível concluir que é necessário proceder a um planeamento estratégico 
diferente daquele que era habitual até aqui. Este, agora, é feito em articulação entre a direção e as equipas 
de trabalho/líderes intermédios responsáveis pela implementação da autonomia e flexibilidade curricular na 
escola. O Projeto de Intervenção e o Projeto Educativo do agrupamento estão na génese da planificação de 
todo o trabalho. Não menos importante é a gestão curricular e a organização dos horários para se operarem 
verdadeiras alterações nas dinâmicas de trabalho. 

Se os líderes de topo fazem um trabalho importantíssimo a “montante”, são os líderes intermédios que 
no terreno acompanham e auxiliam os colegas que operacionalizam as mudanças. O desafio maior de todo 
este processo é a mudança de mentalidades, pois é difícil colocar os docentes a trabalhar de forma colabo-
rativa na construção de projetos comuns e a fazer partilha de saberes. Os diretores foram sensíveis ao facto 
de ser indispensável a formação docente como forma do seu enriquecimento pessoal e coletivo. 

Neste processo, normalmente, socorrem-se dos saberes resultantes da experiência do pessoal docente da 
escola e dos conhecimentos que estes adquirem em ações de formação promovidas por outras entidades. 
A partilha destes saberes e conhecimentos, quer em departamento ou em encontros destinados à reflexão 
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sobre temáticas que estão no ordem do dia, é vista como uma oportunidade de aprendizagem que, depois, 
terá reflexo na forma de organização do pessoal e do trabalho a desenvolver. Se nos grupos disciplinares 
é importante a gestão dos conteúdos programáticos, a construção de materiais didáticos e a definição de 
projetos a desenvolver a nível de escola, é nos Conselhos de Turma que se opera a verdadeira “revolução”, 
pois é aí que se operacionalisa a articulação dos saberes das diversas disciplinas e se definem os projetos a 
realizar com os alunos.

A melhoria organizacional não está desligada do tipo de liderança que prevalece na escola. Os entrevis-
tados descrevem o líder de topo como uma pessoa que deve usar a diplomacia e a ponderação ao serviço 
das suas funções. Quanto aos líderes intermédios veem-nos como pessoas em quem podem confiar e que 
possuem capacidades para despoletar nos colegas a vontade de colaborar, de promover a mudança e a 
melhoria que vá ao encontro das prioridades definidas no Projeto Educativo e, também, contibua para o 
sucesso escolar dos alunos. 

Naturalmente, o líder de topo acerca-se de pessoas em quem confia para desempenharem os cargos de 
liderança intermédia, dado que ele não tem a capacidade de contolar todo o processo que envolve a gestão 
de uma organização. São escolhidas pessoas que possuem caraterísticas pessoais e capacidades para despo-
letar nos colegas a vontade de colaborar com a direção e de colocar em prática as medidas que refletem as 
prioridades definidas no Projeto Educativo do Agrupamento.  

Todavia, a direção confronta-se com a dificuldade de escolher o técnico que tem o perfil adequado para 
o cargo e que vai agir de acordo com o trabalho que é necessário fazer,  porque os docentes estão dispersas 
pelas várias escolas e os líderes de topo estão sobrecarregados de processos burocráticos que os impedem 
de ser presença constante em todas elas, por forma a criar um núcleo de união e envolvimento de todos em 
função da consecussão das metas do Projeto Educativo. Os professores escolhidos pelo diretor para desem-
penhar esses cargos devem seguir as linhas orientadoras do agrupamento, ter a capacidade de dar o seu me-
lhor em prol de toda a comunidade e de se envolver verdadeiramente no processo de melhoria e inovação. 

Quando a liderança do agrupamento é considerada autocrática, pelos docentes que nela trabalham, a 
implementação da flexibilidade curricular e a inclusão dos alunos vai ficar comprometida, por dificultar o 
verdadeiro trabalho colaborativo e de equipa, uma vez que todas as ações são controladas e dirigidas. O 
discurso sobre uma liderança partilhada continua a não passar de uma mera delegação de competências nos 
professores que o líder de topo confia e escolhe para trabalhar consigo. 

É necessário que os líderes intermédios tenham conhecimento das mudanças na política educativa, te-
nham formação específica, sejam reflexivos sobre as suas práticas e as mudanças organizacionais, apostem 
no trabalho colaborativo e de equipa no departamento,  na formação entre os seus pares, na partilha de 
experiências profissionais,  na produção conjunta de materiais didáticos e na definição de estratégias de 
aprendizagem. 

Como pode o professor dar resposta aos desafios que o Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho, revoga-
do pelo Decreto-Lei n.º55/2018, de 6 de julho, lhes coloca se não apostar mais na aprendizagem individual 
e coletiva na própria organização escolar? O professor tem que se reinventar, deixar de viver no isolamento 
da sua sala de aula, adotar novas metodologias de trabalho, diversificar os instrumentos de ensino, alterar a 
forma de avaliação dos alunos, acreditar nas potencialidades da supervisão pedagógica, apostar na partilha 
de experiências e recolher ensinamentos junto dos seus pares. 

É muito importante que o docente questione constantemente a sua prática letiva para detetar os pontos 
fortes e as fragilidades da sua atuação, pois é essencial que altere e faça os ajustes necessários para centrali-
zar o seu trabalho no aluno, tendo como objetivo a promoção da qualidade educativa e do sucesso escolar. 
Preparar o aluno de uma sociedade global para um futuro que não se conhece e que é incerto acarreta maior 
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responsabilidade ao docente, pois deve proporcionar aprendizagens significativas e o desenvolvimento de 
competências mais complexas aos seus alunos (pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma 
de informação, resolução de problemas, reforço da sua autoestina e bem-estar).

Dos muitos desafios que o quadro legislativo lançou aos docentes, os entrevistados  destacam a inovação 
por estar, agora, associada à autonomia da gestão de parte do currículo, em articulação com as particula-
ridades de cada organização escolar e ao contexto educativo. Se os desafios lançados aos professores são 
muitos, os diretores também não têm o seu trabalho facilitado, dado que são eles os “motores de uma 
engrenagem” de processos de mudança e inovação. Estarão eles preparados para este desafio? Um facto in-
contestável é que a sua preparação ciêntífica é semelhante à dos restantes docentes. Da enorme listagem de 
constrangimentos apontados pelos nossos entrevistados pode verificar-se que a idade e a instabilidade do 
corpo docente são motivos dissuasores para a aplicação da flexibilidade curricular. As pessoas estão “fartas” 
da mudança constante das políticas educativas. Estão constantemente a receber novas diretrizes da tutela 
e quando todo o processo de mudança está montado na escola, essas iniciativas têm de ser abandonadas 
sem serem avaliadas. 

Os diretores e os docentes apontaram a burocracia como factor impeditivo de um maior investimento 
na melhoria das suas práticas profissinais e formação pessoal, pois o cumprimento de tudo o que lhes é 
pedido rouba-lhes tempo para aquilo que consideram essencial – no caso dos diretores a proximidade com 
a comunidade educativa, a organização do trabalho a nível interno; e na opinião dos docentes a aposta nas 
práticas letivas e apoio aos alunos. A pretensa autonomia que é conferida às escolas foi considerada um 
constrangimento, na medida que os diretores têm de fazer o que a nível superior lhes mandam e tudo é 
controlado pela tutela. 

Os líderes intermédios e os restantes docentes veem-se envolvidos em inúmeras reuniões para dar res-
posta a todas as normas e procedimentos que são exigidos a nível superior. Isto desmotiva-os, desgasta-os e 
implica o seu desinvestimento na profissão. Na verdade, os professores que estão no terreno a implementar 
todas as medidas adotadas pela escola, sentem que não existem critérios de atuação convergentes das li-
deranças intermédias. Facto que se deve à sua falta de formação em liderança e de falta de autonomia nos 
processos de decisão. Uma liderança unipessoal, tal como existe nas nossas escolas, provoca o distanciamen-
to entre a direção e os executores das medidas traçadas para a melhoria, inovação e sucesso educativo. O 
trabalho do líder de topo continua a ser a gestão de uma série de processos burocráticos fixados na lei e os 
executores desenvolvem o trabalho da forma que melhor lhes convier. Sentem-se, muitas vezes, perdidos no 
meio de tantas mudanças de natureza pedagógica e de organização do currículo, mas sabem de antemão 
que mais cedo ou mais tarde lhes serão exigidos resultados. 

O centralismo na liderança de topo provoca um défice de democracia na escola, o que dificulta o de-
sempenho das lideranças intermédias. O papel das lideranças intermédias deveria ser reforçado para poder 
haver um reconhecimento do seu desempenho por parte dos seus pares. Todavia, esta pretensão não está 
facilitada, porque os nomes das pessoas elegíveis para os cargos são indicadas pelo diretor da escola e os 
docentes escolhidos não possuem formação específica, não são autónomos, não procuram estar informados 
sobre as suas competências e sobre os assuntos que discutem e decidem em Conselho Pedagógico.

Com o passar do tempo cria-se, nos docentes, a resistência às mudanças, porque estas colidem com os 
seus interesses. Por norma, os docentes são céticos em relação a tudo o que é mudança e inovação, uma vez 
que sabem que têm de trabalhar mais e em colaboração com os colegas. Isto implica a realização de mais 
reuniões, reflexões a alteração das suas práticas letivas. Este problema dificilmente terá solução, porque não 
poderá haver aprendizagem coletiva se os docentes envolvidos não estiverem predispostos a realizar, em 
primeiro lugar, a sua aprendizagem individual. Sem o investimento no conhecimento científico não será pos-
sível ao docente acompanhar as alterações que se operam, a cada instante, na sociedade do conhecimento 
e das novas tecnologias. 
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Por outro lado, toda e qualquer iniciativa de mudança e inovação é difícil de concretizar se a organização 
for muito pequena (por inexistência de massa crítica e diversidade), ou se for demasiado grande (por ser im-
possível de gerir e de criar pontos de encontro para as pessoas pensarem em conjunto sobre o trabalho que 
desenvolvem, para decidirem como recriar as condições e os métodos de aprendizagem que melhor se ade-
quam aos seus alunos). Em ambos os casos fica comprometido o trabalho que se quer rigoroso e reflexivo. 

Os docentes sentem falta de tempo para desenvolver o seu trabalho enquanto estão na escola e o tempo 
destinado ao seu trabalho autónomo é usado para responder a todas as solicitações burocráticas que lhes 
são exigidas. Mais se acrescenta que as escolas não têm condições físicas e materiais necessárias para o 
desenvolvimento do trabalho autónomo ou colaborativo dos docentes. Os professores ficam desmotivadas 
e começam a desinvestir na sua formação pessoal e no desenvolvimento de novas práticas letivas que pre-
param melhor os alunos para os desafios do futuro. 

Os professores contratados ou aqueles que estão no início da carreira têm o seu horário sobrecarregado 
com atividades letivas e não letivas. Assim, dificilmente encontram tempo para fazer formação, porque 
esta implica muito estudo, esforço e trabalho individual ou de grupo. Como a formação interna proporcio-
nada pelas escolas ou pelos Centros de Formação não respondem aos reais interesses dos docentes, estes 
precisam de procurá-la junto das Instituições de Ensino Superior. Mas, a carga horária a cumprir na escola 
pelo docente dificulta este tipo de formação e, ao mesmo tempo, o investimento na mudança exigido pela 
organização escolar. 

Outro costrangimento apontado pelos nossos entrevistados é a falta de reconhecimento das potencia-
lidades da supervisão pedagógica, como uma forma de promover a refexão, a aprendizagem individual e a 
mudança das práticas letivas.

A dependência das escolas face às orientações emanadas pela tutela (Ministério da Educação) e a servi-
dão dos docentes à direção dificulta o processo de gestão do currículo e o desenvolvimento da metodologia 
de projeto, nos moldes que está previsto no Decreto-Lei n.º55/2018. Por outro lado, se as metodologias 
devem ser mais ativas e menos expositivas, a avaliação dos alunos tem obrigatoriamente de mudar. Deixa 
de ser quase exclusivamente sumativa para ser formativa. Pelos comentários que os professores fazem, veri-
fica-se que estes não sabem como organizar atividades mais ativas na sala de aula e desconhecem a forma 
como proceder à avaliação formativa, que implica a definição de critérios precisos e claros para o aluno e que 
servirão para a avaliação da atividade implementada, a avaliação ao serviço da aprendizagem.
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EXPLORAR A FORMA COMO 

«EXPERIÊNCIA 
PARTILHADA» 
NAS EXPRESSÕES PLÁSTICAS 
DO 4.º ANO DO 1.º CEB EM PORTUGAL

Resumo: Neste artigo, pretende-se compreender a forma como «experiência partilhada» 
na Educação Artística, no domínio das Artes Visuais, em Portugal, em particular, no 4.º ano 
do 1.º Ciclo do EB. A forma é explorada segundo um “pensar em arte” através dos conhecimentos 
artísticos e da criatividade, bem como numa dimensão social. Trata-se de um estudo sobre 
um projeto de parceria entre um investigador de Educação Artística e um professor de arte 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em que se desenvolve atividades artísticas colaborativas sobre 
forma, volume,  espaço, matéria e material, através do diálogo, da experiência e da partilha 
da criação artística em contexto escolar. Deste modo, é possível que a criança explore e melhore 
o seu desempenho no processo de construção, que é procurado e associado através de materiais 
apropriados, segundo um conhecimento interdisciplinar entre Arte e vida quotidiana infantil. 
Palavras-chave: Expressão Visual; experiência partilhada; dimensão social, matéria.

Abstract: The main goal of this article is to understand Form as a shared experience in Art 
Education, in Visual Arts, in Portugal, mainly, in year 4, in Primary School. Form is explored as ‘art 
thinking’ through artistic knowledge and creativity, as well as in a social dimension. This study is 
about a partnership project between an art researcher and an art teacher in Primary School, in 
which a collaborative art activities about form, volume, space, matter and material, it develops 
through dialogue, experience and the sharing on artistic creation in a school context. In this way, 
it allows the child to explore and improve his performance in the process of constructing, which 
is found and connected with appropriate materials, according to an interdisciplinary knowledge 
between Art and children’s daily lives.
Keywords: children’s artistic expression; shared experience; social dimensional; matter.
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1Introdução

Em Portugal, tem-se vindo a implementar uma estratégia pedagógica integrada das Artes nos vá-
rios domínios da forma artística - Artes Visuais, Música, Dança e Teatro - em contexto escolar do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, desde a implantação dos Programa Nacional da Direção-Geral da Educação, 
Ministério da Educação e Ciência (2010), até ao presente. Surge, deste modo, uma necessidade para 
criar, estruturar e aplicar vários projetos pedagógicos e científicos em várias escolas e contextos, es-
tabelecendo parcerias entre entidades escolares e investigadores, com a finalidade de reformular as 
didáticas artísticas na sociedade contemporânea. 

A partir desta preocupação em introduzir uma nova pedagogia e estratégia de ensino artístico 
para uma melhor qualidade e aquisição de conhecimentos estéticos em contexto escolar do Ensino 
Básico, nasce este projeto pedagógico e científico cuja parceria é estabelecida entre uma investiga-
dora na área da Educação Artística, em Artes Visuais, e um professor das Artes do Ensino Básico (EB), 
do 4.º ano do 1.º Ciclo EB, em Lisboa. Teve como objetivos inserir, motivar e criar uma nova estrutura 
e uma nova aplicação de conhecimentos artísticos em duas turmas do 4.º ano do 1.º Ciclo do EB, em 
Lisboa, durante o ano letivo 2016/2017.

Neste projeto, seguiu-se o Programa de Educação Estética e Artística, Ministério da Educação, em 
que se estão patentes as recentes metodologias internacionais (Barbosa & Da Cunha [2010] e Efland 
[2004]) e nacionais (Fróis [Coord, 2000]), das quais continuamos a aplicar a exploração prática do 
processo criativo e plástico, através da contextualização, criação e experimentação, numa abordagem 
análoga à de Barbosa (apud Barbosa & Da Cunha [2010]). Através deste sistema triangular, promove-
-se a literacia visual e a linguagem cognitiva plástica, que são ensinadas de acordo com as Teorias das 
Múltiplas Inteligências de Gardner (1999). Deste modo, a aprendizagem artística abraça um modelo 
interativo numa dimensão social educativa, em que os alunos conseguem interrelacionar as várias fa-
culdades e competências humanas e sociais, descobrindo e explorando o processo de construção atra-
vés da manipulação e da procura em associar materiais apropriados para cada atividade colaborativa. 

Relaciona-se, assim, a prática educativa com outros autores, nomeadamente Dewey (2010) e 
Perkins (1994), que introduziram no contexto escolar infantil a prática experimentalista e cognitiva. E, 
por apresentar a Arte como uma mais-valia no ensino, recordamos Perkins (1994):

Art typically allows and encourages rich connections-making – with social themes, 
philosophical conundrums, features of formal structure, personal anxieties and insights,  
and historical patterns. (…) Perhaps this brief list reveals sothing of why art is special.  
It is not so often the case that we can learn in the presence of compelling objects that 
engage our senses, allow for many kinds of cognition, connect to many facets of life, 
sustain our attention, and so on. Art is an opportunity. Let us not miss it. (p. 5)

Salientamos a importância destas abordagens e estratégias estéticas por permitirem dar continui-
dade a uma melhor qualidade das expressões e das didáticas das Artes Visuais no Ensino Básico, em 
particular, no 1.º Ciclo do Ensino Básico.
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Valoriza-se um novo olhar perante a estrutura e os conhecimentos no domínio das Artes Visuais, 
bem como na implementação e integração da conceptualidade do ensino escolar, para que haja um 
melhor desenvolvimento de competências cognitivas e artísticas ao longo do respetivo ano letivo e, 
consequentemente, uma maior preparação para o ano seguinte do 2.º Ciclo EB. 

Neste sentido, é fornecida uma variedade de instrumentos e competências através das apren-
dizagens pedagógicas artísticas, de modo a que as crianças possam ter uma melhor capacidade e 
agilidade para com as faculdades cognitivas, estéticas e criativas no ensino artístico. Todavia, abre-se 
um vasto leque de outras possibilidades de atividades e pedagogias que promovem o estímulo, a con-
ceptualidade e o desenvolvimento ao nível de uma dimensão social, humana e ética, e que estimulam 
a criatividade e a capacidade para construir artisticamente. Tal como defende London (apud Day & 
Hurwitz [2012, p. 303]: “Shared art is art’s purpose fulfilled.”

2Implementação de estratégias pedagógicas na educação artística

Para desempenhar melhor a destreza e aprofundar a prática artística, conjugam-se várias estratégias 
pedagógicas e práticas educativas, de modo a que os alunos descubram as suas capacidades através de 
experiências sociais e humanas. Os alunos exploram a partilha, em atividades colaborativas artísticas, 
nos seus vários significados e valores culturais, sociais e éticos. Incutimos-lhes através da arte princípios 
universais de planificação e de construção artística segundo uma dada sociedade contemporânea. As 
didáticas artísticas passam a ser estimuladas e estruturadas através de uma aprendizagem artística 
orientada e cognitiva, de modo a que possam estabelecer igualmente uma consciência e aprofunda-
mento de saberes estéticos, como a gramática e a literacia visual das expressões visuais, bem como um 
entendimento sobre o material utilizado. Assim, cada criança aprende a desenvolver as suas faculdades 
pela produção plástica, experimentação de criação e processo de construção. As práticas educativas 
passam a ser organizadas segundo um valor erudito e científico no ensino e na aprendizagem artística. 
Tal como acontece nas restantes áreas do currículo, como, a título de exemplo, em Português, Matemá-
tica e Estudo do Meio. Por isso, surge também uma série de atividades interdisciplinares que permitem 
o contacto com outras áreas do currículo. Tal revela-se um desafio maior para o professor, pela comple-
xidade que é estruturar o seu programa curricular em Artes. Esta é uma dificuldade que encontramos 
no ensino atual, já a mencionara Day & Hurwitz (2012):

Curriculum writing is a complex undertaking with several levels of decision making.  
The first level appears as soon as instructors begin to organize a curriculum and must 
decide on an approach to the task. (p. 355)

 A partir da organização curricular, o professor tem a possibilidade de criar as suas estratégias e pre-
parar os alunos da melhor forma, quer seja através de trabalhos individuais quer seja em grupo, para 
que haja uma maior exploração de materiais e técnicas, aplicação e aproximação do mundo da arte e 
do artista, descobrindo temas, épocas, estilos, ou mesmo outras áreas de saberes.

Novas estratégias de ação são usadas no processo de construção a partir da exploração de materiais 
artísticos apropriados para a realização de ideias e projetos colaborativos. Desta forma, estão ao mesmo 
tempo a ser adquiridas novas aprendizagens de métodos e práticas interdisciplinares, que a criança co-
loca em prática nas suas atividades de grupo. A literacia visual é vivenciada por uma aprendizagem con-
ceptual, abrangendo vários modelos pedagógicos. Na educação, explora-se e descobre-se a produção 
plástica. Contudo, ela também se centra noutras áreas do saber, na leitura e interpretação, planificação 
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e execução de formas, materiais e ideias, com a finalidade de realizar atividades interativas em grupo, 
na partilha de ideias e descoberta do outro.

Num saber interdisciplinar de ideias e exploração de materiais, a linguagem plástica e a sua literacia 
são aprofundadas através do espaço, da forma, da cor e do material, para dar lugar a um olhar mais 
próximo do mundo artístico. 

Durante, as atividades em grupo, tal como nas individuais, a criança tem de aprender a estruturar, 
a criar e a selecionar ideias e materiais. Todavia, é, primeiramente, necessário que a criança estabeleça 
o seu próprio grupo. Só, depois, o professor do 1.º Ciclo do EB fará as suas propostas de atividades em 
grupo, cujos objetivos são caminhos fortemente diferentes dos individuais, mais apelativos e desafian-
tes, envolvendo a partilha de ideias e de escolhas de material, a fim de que haja maior apelo à dimensão 
social, bem como a um sentido de comunidade, na exploração do material, espaço e forma. Planificar e 
executar revelam-se, assim, um ato de partilha conjunta.

3 Explorar as formas como «experiência partilhada» na Educação Artística

Através deste projeto, o professor cria propostas para a realização de atividades em grupo a desenvolver 
numa dimensão social. Através da exploração de formas, surgem múltiplas linguagens plásticas como 
experiência partilhada, em que cada grupo de alunos conjuga nas suas atividades o projeto que estabe-
leceu para executar, criar e partilhar ideias, formas e técnicas. 

Do ano letivo 2016/2017, foram selecionados, das duas turmas do 4.º ano do 1.º Ciclo do EB, quatro 
exemplos relevantes de grupos de alunos (doravante A, B, C e D), que descobriram e exploraram a parti-
lha em formas, matérias e processos de construção através do diálogo, conhecimento e experimentação 
do universo da Arte com a vida quotidiana. Aprenderam, também, a relacionar as técnicas, os materiais 
e as ideias de artistas visuais no seu contexto escolar, produzindo diferentes tipos de trabalho em escul-
tura e em pintura, fruto da manipulação e exploração do papel como mediador da ideia e da construção 
das atividades colaborativas.

O papel é, em certa medida, o material menos dispendioso para que se possa trabalhar em contexto 
escolar. É por esta razão que é também um dos materiais propostos pelo programa curricular do 1.º 
Ciclo do EB. Por um lado, por possuir caraterísticas flexíveis de manuseamento de construção, corte, 
colagem, modelagem, transparência; e por outro, por abrir diferentes possibilidades de decoração e 
múltiplos acabamentos, desde cor, textura e conjugação de outros materiais. Além disso, o papel é o 
material mais contemporâneo no contexto do mundo da Arte, por ser um recurso ecológico e susten-
tável na proteção ambiental e planetária. A apresentação e aprendizagem dos 3R – Reduzir, Reciclar 
e Reutilizar – revela ser uma mais-valia por estabelecer um conhecimento interdisciplinar entre Arte 
Visual, Estudo do Meio e Ciência.

Os alunos descobriram, exploraram e experimentaram vários materiais e técnicas, inspirados em 
diferentes artistas. E, a partir deles, criaram novas linguagens. Foi-lhes dado uma planificação de 
projetos e de ideias, tal como os «dourados» de Gustav Klimt (1862-1918), que o Grupo A transfor-
mou em «prateadas» formas arquitetónicas urbanas; ou como as “estruturas cúbicas industriais” de 
Sol LeWitt (1928-2009) passaram a ser mais formas geométricas orgânicas pela mão do Grupo B; ou 
ainda como as paisagens, de Claude Monet (1840-1926), que se revelaram em «pinturas com papel», 
pelos Grupos C e D.
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Os grupos A e B (ver Figs. 1 e 2) começaram a trabalhar partindo do material que transformaram de-
pois em outras ideias e formas, promovendo uma linguagem tridimensional, como se fossem pequenas 
maquetes de arquitetura. O resultado do trabalho do Grupo A faz lembrar um pouco as obras plásticas 
do artista Alexander Calder (1898-1976); já o Grupo B construiu uma “estrutura cúbica”, numa visão 
similar à do artista Sol LeWitt. Em ambos os grupos, o espaço ganha vida com as formas expressivas, 
numa dimensão arquitetónica, que no Grupo A parece ser um pequeno parque. No B, as formas “cú-
bicas modelares” são criadas a partir de linhas coloridas que produzem uma série de estruturas livres e 
orgânicas. Ambos executam as suas ideias segundo o processo criador dos artistas. 

No Grupo A, desenvolveu-se um trabalho plástico minucioso, onde a partilha se revelou fundamen-
tal para a construção da maquete, que nos lembra a obra “O Circo” de Calder, por apresentar uma série 
de miniaturas de esculturas que nos remetem para brinquedos para crianças do que para esculturas 
para adultos. 

No trabalho da Figura 1, utilizam vários materiais, cores e brilhos, com os quais criam uma harmonia 
no seu conjunto entre a inspiração da nossa cultura urbana arquitetónica lisboeta, a calçada portugue-
sa, e a visão criativa de um parque com bicicletas coloridas, num jardim de árvores simbólicas «pratea-
das», numa alusão um pouco distanciada das pinturas de Gustav Klimt.

O Grupo B deu continuidade à experimentação estética serial abstrata, concretizando o processo 
modelar da estrutura em forma cúbica. Tal como afirma Sol LeWitt: 

Decidi remover toda a pele e revelar a estrutura. Depois foi preciso pensar no esqueleto, de modo 
a que as partes adaptassem consistência. Construí as estruturas com módulos iguais e quadrados. 
Para realçar a estrutura linear e esqulética, pintei-as de preto. (apud Batchelor [1999, p. 35])

FIGURA 1 – Trabalho do Grupo A (4.º ano, ano letivo 2016/2017) FONTE: PRÓPRIA
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FIGURA 2 – Trabalho do Grupo B (4.º ano, ano letivo 2016/2017) FONTE: PRÓPRIA

As suas esculturas revelavam, assim, o espaço interior, bem como combinavam e projetavam em 
secções lineares ou padrões modelares das várias estruturas em “esqueleto” do cubo, definindo, deste 
modo, matematicamente a dimensão de um sistema repetitivo, onde predominava o preto ou o bran-
co metálico industrial. A forma cúbica leva-nos ao mundo da matemática e às leis puras da natureza, 
através da procura da estrutura serial e repetitiva na Arte.

Todavia, nesta atividade, vislumbramos e vivenciamos mais o acaso na construção da forma cú-
bica do que a grelha como padrão serial da estrutura tridimensional do artista. Em contraponto, as 
crianças procuraram e exploraram a linha do cubo como expressão das matérias em movimento livre 
no espaço, isto é, as formas cúbicas não se encontram organizadas e em grelha, mas sim caóticas. 
Por isso, introduziram a cor, através do vermelho, azul, verde e laranja, exaltando o orgânico como 
elemento diferente da obra escultórica do artista. As linhas apresentam-se mais expressivas como 
uma espécie de arquitetura contemporânea, onde as formas nascem entrelaçadas umas nas outras 
criando movimentos no espaço. 

O processo e a experimentação estética podem, contudo, ser apresentados por outras variantes 
plásticas e linguagens estéticas, como fizeram os Grupos C e D (ver Figs. 3 e 4). A experimentação 
plástica surge a partir da pintura e da cor. Experimentam a cor e a tonalidade cromática através do 
papel. A partir de Monet, das suas obras sobre “Nenúfares”, estes Grupos transformaram a obra par-
tindo da variedade de matérias da cor do papel, e selecionaram-na criando formas, fundo e tamanho, 
aplicando diferentes números de flores.
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Os dois Grupos revelam uma preocupação artística entre a inspiração do artista e a cor exaltada 
pelo papel. Numa perceção da forma e da cor, captam como se fossem “pinturas com tesouras” (Bro-
cklehurst, Dickins & Wheatley, 2012) através do pormenor, da forma e da matéria. Em certa medida, 
descobrem ideias e associam processos, numa procura a interligação entre a “ideia” de Monet e o 
processo de “pintar com tesouras” de Matisse (1869-1954). 

As cores apresentam-se diferentes nos Grupos C e D. No primeiro, são apresentadas numa gama 
de cores fortes misturadas com cores frias, revelando uma paisagem mais simbólica e alegre, em que 
os reflexos e as flores nos projetam para um mundo imaginário. Em contraponto, no Grupo D, a cor 
mostra-se como uma palete maioritariamente de cores frias, sugerindo uma visão mais aquática, que 
nos lembra as águas dos lagos, uma visão mais próxima da pintura de Monet. Sobre isto nos é dito, 
em Brocklehurst, Dickins e Wheatley (2012, p. 57): “As flores são deste quadro [Nenúfares em Giverny] 
são feitas de traços rodopiantes e borrões de cor, enquanto as manchas verdes e azuis sugerem os 
reflexos das árvores e do céu.”

Embora as expressões plásticas se apresentem ligeiramente diferentes nos dois grupos, as cores e 
a sobreposição de papéis dão-nos uma sensação de reflexos de água e das pinceladas impressionistas, 
como se fossem movimentos da superfície do lago, recriando a sua transparência e reflexo.

FIGURA 3 – Trabalho do Grupo C (4.º ano, ano letivo 2016/2017) FONTE: PRÓPRIA
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O papel crepe torna-se um mediador entre a técnica e a pintura, abraça uma nova leitura e plas-
ticidade das atividades artísticas na contemporaneidade. Por outro lado, a criança expande novos 
horizontes através da sua experiência enquanto grupo. 

Da visão mais oitocentista até à contemporânea, apercebemo-nos de que estas atividades cola-
borativas se evidenciam pelas capacidades interativas e interdisciplinares que se constroem em cada 
grupo. Através do material e da matéria, como o papel, desenvolve-se uma prática experimental mais 
contemporânea das preocupações ambientais e artísticos em contexto escolar. Verificamos, assim, 
através da exploração desta dimensão social, vários géneros de trabalhos colaborativos que propor-
cionam uma aprendizagem global em várias matérias cognitivas, que, simultaneamente, percorrem 
várias áreas do programa escolar

FIGURA 4 – Trabalho do Grupo D (4.º ano, ano letivo 2016/2017) FONTE: PRÓPRIA



Durante, as atividades em grupo, tal como nas individuais, a criança tem de aprender a estruturar, 
a criar e a selecionar ideias e materiais. Todavia, é, primeiramente, necessário que a criança estabeleça 
o seu próprio grupo. Só, depois, o professor do 1.º Ciclo do EB fará as suas propostas de atividades em 
grupo, cujos objetivos são caminhos fortemente diferentes dos individuais, mais apelativos e desafian-
tes, envolvendo a partilha de ideias e de escolhas de material, a fim de que haja maior apelo à dimensão 
social, bem como a um sentido de comunidade, na exploração do material, espaço e forma. Planificar e 
executar revelam-se, assim, um ato de partilha conjunta.

4Conclusão 

Presentemente, na Educação Estética e Artística, com a implementação dos Programas Nacionais 
de Educação Estética e Artística (PEEA), do Ministério da Educação e Ciência, no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, tem-se vindo, cada vez mais, a presenciar a valorização da experiência entre História da Arte 
e a prática artística em contexto escolar como uma estratégia fundamental para aquisição de conhe-
cimentos e aprendizagem das Artes Visuais. Todavia, é de salientar que outras abordagens destes 
projetos pedagógicos e científicos conjugam práticas experimentais estéticas com caráter de partilha 
e de sensibilidade social e ética em contexto escolar. 

Fruímos novos caminhos pedagógicos com a experimentação criativa, de modo a valorizar o pra-
zer de Fazer, relacionando ideias e partilhando o processo em cada grupo. Os alunos compreendem 
as várias possibilidades que têm ao explorar as matérias e ideias, através dos diferentes significados, e 
ao partilharem experiências, construindo, assim, uma consciência social, bem como uma sensibilidade 
em relação ao outro.

Neste sentido, cada aluno teve uma aprendizagem mais flexível e interativa, respeitando a criação 
de todos, ao mesmo tempo que se apercebe da conquista pessoal de novas faculdades e das ativida-
des que realizou em conjunto.

Através da concretização deste tipo de projeto, o aluno 
ganha uma riqueza de conhecimentos e experiências e uma 
sensibilidade de cariz humana, contexto fundamental para 
que aprenda de forma livre e flexível  através da mudança de 
pensamento estético e da cultura visual. As práticas pedagó-
gicas artísticas são trabalhadas enquanto processo de «expe-
rimentação partilhada» e num ambiente de criatividade. Esta 
experiência de realizar um projeto em conjunto promove uma 
maior abertura para a compreensão e tolerância humanas, 
bem como para a aplicação e aquisição da literacia visual e da 
interdisciplinaridade dos vários saberes científicos.
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Estas atividades artísticas permitem à criança maior fluidez da aprendizagem e melhor compreen-
são das matérias e conhecimentos, ao mesmo tempo que concede que se descubra nas suas capaci-
dades pessoais e coletivas. A criança sente as sensações e experiências, vivenciando o mundo na sua 
globalidade. Neste sentido, revela-se crucial a introdução de determinados autores e pedagogos, tais 
como Howard Gardner, para dar lugar a outras estratégias educacionais, mais adequadas à realidade 
atual. 

Salientamos que é de suma importância que se fomente a exigência destas atuais práticas e estra-
tégias educativas de ação atuais, para melhorar o crescimento saudável da criança como ser. Desta 
forma, motivam-se os alunos a descobrirem a partilha através da produção artística. Valorizando, 
desta forma, uma pedagogia participativa e coletiva, que beneficie a aprendizagem das Artes como 
mediação de valores humanos, sociais e éticos. 
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Isabel Camalhão1 e Serafim Camalhão2 

ACESSO  DA INVESTIGAÇÃO PARA TODOS: 
UMA METODOLOGIA ADAPTADA E DIRIGIDA AO 

SER HUMANO

Resumo: A defesa de uma investigação mais próxima do ser humano que investiga e conhece,  
assim como do que é estudado e dá a conhecer, tem sido a nossa bandeira como autores desde 2013.  
Ao longo dos anos, temos verificado existir a tendência para a desumanização das Ciências Sociais  
e Humanas. A crítica que fazemos ao longo do texto, é que se cai em dois excessos, uma ciência purista, 
os seus cânones colocam-se acima daquilo que um ser humano consegue fazer, do outro lado,  
uma ciência que quer ser tão flexível que não tem nem rigor nem credibilidade. Nestes dois extremos, 
não há uma resposta às necessidades das comunidades académicas, dos investigadores e comunidades 
estudadas. Ao longo dos anos, não nos limitamos a criticar a ciência tradicional, mas sim, dentro desta, 
em procurar soluções para este problema antigo. Criamos a metodologia adaptada ao contexto  
e ao investigador, num primeiro momento para os excluídos das universidades e do conhecimento,  
as pessoas com deficiência, num segundo passo os que possuam alguma limitação que dificultam  
a sua integração no meio académico e num último momento, os que chegam às universidades  
e ao longo do seu percurso apresentam muitas dificuldades em fazer investigação por falta de 
integração. Este é um projeto que propomos à Escola Superior de Educação João de Deus  
e todas as entidades que queiram aderir ao mesmo. 
Palavras-chave: Investigação; Humanização; Metodologia; Diferença; Inclusão.

Abstract: Since 2013, as authors, we defended a research more human, near the human being that 
research e know, as well the one that is being studied and it is given to be known. For several years we have 
seen the trend to dehumanise the human and Social Sciences. We criticised in this text, that the researchers, 
fall in two excesses, in one side a purist science which is above that one human being can do, on the other 
one science so flexible that it lacks rigor and credibility. In these two extremes, we can’t find any answer 
to the needs of academic communities, researcher and local communities that are studied. Over the years 
we didn’t just criticized this traditional science, but inside these, looked for solution to an old problem. 
We created the methodology adapted to the context and the researcher, in one first moment to the first 
excluded from universities and knowledge, the persons with disability, in a second moment, all that have 
some limitation that are an obstacle to the integration in the academic community, at last all that arrive at 
the university and in this process find many difficulties in doing research for lack of integration. This is a 
project proposed to the Escola Superior João de Deus and all entities that wanted to join them.
Keywords: Research; Humanizations; Methodology; Difference; Inclusion
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1Introdução

Este artigo tem origem na comunicação apresentada no 8º Congresso Ibero-Americano em Investiga-
ção Qualitativa com o texto presente nas suas atas, (Camalhão; Camalhão e Saraiva, 2019). O desafio 
estava e está em apresentar uma metodologia que fosse acessível a qualquer ser humano que deseje 
fazer investigação social, independentemente das suas características. Desde 2013, temos desenvol-
vido esta metodologia, um tema muito relevante, o de tornar o meio académico e a investigação 
acessível à pessoa com deficiência. Posteriormente, verificamos que existiam outros excluídos do meio 
académico, pessoas com características específicas e os que tendo recursos limitados ou um contexto 
económico, social, cultural e familiar específico, dificilmente têm acesso à universidade e chegam às 
exigências das universidades. Estamos a falar de alunas Brasileiras do Mestrado em Educação Especial 
da Escola Superior de Educação João de Deus, que acumulam o papel de mães, trabalhadoras e estu-
dantes, que para terem sucesso terão de ter um desenho de investigação à medida da suas caracte-
rísticas, interesses e recursos, independentemente das exigências académicas. 

É pensando nestas alunas em concreto que reformulamos o texto inicial, sendo que, o nosso obje-
tivo está em ajudar todos os alunos de mestrado, se quiserem de doutoramento, a fazer uma investi-
gação segundo a sua circunstância e contexto. Defendemos uma ciência feita por seres humanos para 
seres humanos e não o contrário. Na nossa conceção de investigação não existe uma predefinição 
até onde um investigador pode chegar, a sua ambição depende fundamentalmente das suas caracte-
rísticas e recursos que conseguir juntar para fazer o seu trabalho académico. Estamos a falar da aula 
de 29 de junho de 2019, quando fomos convidados a apresentar a nossa metodologia, mas em vez 
disso, optamos por fazer um pré-projeto e ajudar as alunas a pensar o seu percurso de investigação. 
A apresentação do 8º Congresso Ibero-Americano de Investigação qualitativa, e este artigo nasceram 
da preparação desta aula. 

Este artigo tem uma conceção pedagógica e didática, simultaneamente apresentamos a meto-
dologia adaptada ao contexto e ao investigador, com base nos autores que utilizamos ao longo dos 
anos. Tal como na aula de mestrado, o nosso objeto é ajudar o leitor, que está a fazer um trabalho 
académico a pensar a sua investigação. 

1 Doutora em Educação .Professora Convidada Escola Superior de Educação João de Deus. Portugal. E-mail: isabelferreira@hotmail.com

2 Doutorado em Sociologia pelo Instituto Superior do Trabalho e da Empresa. (ISCTE.IUL). Portugal. E-mail: serafimleopoldo@hotmail.com
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2Investigação como um processo social

O primeiro ponto que é necessário apresentar é a nossa conceção de investigação de como olhamos 
para investigação social. A investigação é um processo social, num primeiro momento o nosso olhar 
vai para a forma, os diversos métodos são aplicados e como acontecem ao longo deste processo. 
Neste sentido, Beach e Pedersen (2013) utilizam o termo process-tracing methods, para designar a ne-
cessidade de ter métodos para seguir ou monitorizar processos de investigação. O que é importante 
para este artigo está na sua preocupação com mecanismos causais que acontecem numa investigação 
levam a tirar conclusões ou inferências nos diversos estudos. Presente está a relação entre: teoria e 
empiria; nos níveis macro, meso e micro quando acontece a investigação; e não menos importante a 
questão da indução e dedução. O que passa para a nossa conceção, é que fazer investigação, é um 
processo em que o investigador tomas as suas opções e estas colocam ao longo o trabalho científico 
e que têm uma relação causa-efeito no seu andamento. 

O segundo momento vem de Corbin e Strauss (2008), com os termos: contexto, processo e inte-
gração teórica. A visão destes autores, a investigação surge integrada num processo, num dado con-
texto e tempo, quando acontecem ações, interações e emoções como resposta a eventos, situações 
ou problemas. Estamos na Grounded Theory, na língua portuguesa, teoria fundamentada, quando o 
objetivo é construir teorias partindo dos dados. O centro está não na teoria em si, mas na metodolo-
gia, métodos e técnicas que progressivamente vão integrando os dados transformando-os em abstra-
ções teóricas, a que chamamos de teorias. Na nossa metodologia significa que estamos sempre num 
processo de investigação onde estamos sempre a integrar constantemente todos os seus elementos. 
No nosso modelo de investigação, colocamos as fases ligadas a um processo de investigação clássico, 
no tempo, num processo de integração todos os elementos que vão surgindo até à redacção do tra-
balho académico. Nesse processo contínuo, em cada fase ou momento o investigador tem de tomar 
decisões, não apenas em função de um desenho de investigação, mas perante contextos e situações 
concretas em que se encontram. 

O terceiro e último, elemento, revela a complexidade que se impõe ao investigador a quem se 
propõe fazer investigação, Boudon (1997) utiliza o termo sistemas de interdependência. O termo 
indicado, não se refere especificamente à investigação, mas sim de uma propriedade de todas as 
sociedades, instituições, grupos sociais e seres humanos em geral. Essa propriedade é a interdepen-
dência entre todos os agentes sociais, de um lado uma luta para neutralizar a divergência, para nós a 
existência de elementos comuns e constantes na investigação que são previsíveis, e do outro lidar com 
os elementos instáveis e imprevisíveis associados à mudança com a insatisfação, frustração, contesta-
ção e degradação das estruturas sociais. O investigador terá sempre que adaptar-se às circunstâncias 
em que se encontra, à sua situação concreta. O investigador, não é independente, o seu trabalho é 
interdependente de múltiplas partes das quais é contingente e tem de dar resposta. 
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3Uma metodologia adaptada ao contexto e ao investigador 

Desde 2013 que temos um projeto em constante desenvolvimento, na sua forma atual, metodologia 
adaptada ao contexto e ao investigador. Definimos esta como: “conjunto de princípios pelos quais, 
o investigador poderá recorrer para adaptar o desenho de investigação à sua realidade concreta, à 
realidade da comunidade académica onde se insere e à realidade do campo de estudo” (Camalhão & 
Camalhão, 2018, p. 62).

O nosso propósito tem sido sempre aproximar a ciência das pessoas e que estas estivessem mais 
perto desta. Que as Ciências Sociais e Humanas sejam realmente humanas no sentido de estarem 
acessíveis a todos os que desejem fazer investigação e tenham um verdadeiro amor ao conhecimento. 
Academicamente podemos falar de Elias (2016) que referia que as universidades constantemente cria-
ram muros que separavam o mundo do que estava dentro dos seus limites e fora destes. Poderíamos 
continuar a falar deste problema, que na prática, continua-se a falar de um aluno ideal, que apenas 
estuda, está plenamente integrado ao meio acadêmico, tem financiamento e faz parte de um centro 
de investigação. Como verificamos, ao longo da nossa vida acadêmica, encontramos colegas que pa-
garam as suas licenciaturas trabalhando e suportaram os custos dos seus mestrados e doutoramentos 
com o seu trabalho. 

Um dos autores que fala do tema é Eco (1991) na obra Como se faz uma tese, onde está a única re-
ferência que encontramos de uma forma clara ao trabalhador estudante. O estudante de Alexandria, 
residente numa cidade longe da universidade, com os seus parcos recursos, muita organização, racio-
nalidade e sabedoria terminou o seu trabalho final de licenciatura. As alunas do Mestrado em Educa-
ção Especial da Escola Superior João de Deus, também são trabalhadoras estudantes. Em épocas de 
crise, quando as universidades possuem menos recursos, ou estão distantes, é importante desenhar 
projetos de investigação para estes alunos fazendo a ponte entre o mundo académico e a sociedade. 

4Um processo de investigação integrado

Defendemos que o sucesso académico numa dissertação de mestrado e uma tese de doutoramento 
tem por base um processo que integre todos os seus elementos. A estrutura de projeto tem por base 
autores como Beaud (2006), Campenhoudt; Marquet; Quivy (2019), Rossmann e Rallis (2017) e Gil 
(2017), numa referência a um modelo clássico. A outra presença é a que lhe dá o cunho flexível e de 
adaptação do desenho de investigação com as obras de Glasser (1998) ligados à Grounded Theory e 
de Moustakas (1994) contribuindo com a fenomenologia. 

Para melhor compreensão do leitor fazemos aqui a simulação de como se processaria um proces-
so de investigação num mestrado quando se aplica a metodologia adaptada ao contexto e ao investi-
gador. O tempo de duração da investigação é dois anos letivos, cada um dividido em dois semestres. 
Em termos gerais consideramos na prática três fases: fase inicial, fase de conceção da investigação e 
fase de adaptação à pessoa e contexto. 
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Fase inicial
A fase inicial acontece no primeiro semestre. Numa breve descrição, os alunos chegam às universida-
des com uma grande variedade perspetivas e projetos. Os alunos partem das suas vivências sociais, 
profissionais e académicas ao fazerem as primeiras escolhas (Rossmann e Rallis, 2017). Estes sabem o 
que querem fazer, mas não têm a noção do que têm e podem fazer. Todos os alunos apresentam ca-
racterísticas diferentes, assim como competências académicas em diferentes graus. Cabe à universi-
dade formar estes alunos e acompanhá-los de forma a equilibra os três aspetos centrais de que qual-
quer investigador tem que lidar: A comunidade; as suas características e o campo de investigação. 

Na literatura é costume criar alunos virtuais, com base na realidade, é o caso do estudante de 
Alexandria (Eco, 1991). Neste sentido criamos o protótipo das alunas de Mestrado de Educação 
Especial da Escola Superior João de Deus. O seu nome é Mariana, tem 35 anos, casada e tem dois 
filhos. A sua história é simples, mas comum a muitas professoras, pagou os seus estudos com o seu 
trabalho, e com 25 anos terminou os seus estudos, começando logo a trabalhar. Mal começou a 
lecionar, casou e formou família é mãe de dois filhos, um de 7 e outro de 9. Podem perguntar-nos 
o que tem o meio académico a ver com a vida pessoal? Maria ficou sem recursos quando acabou 
a licenciatura, e enquanto os filhos eram pequenos exigiam dela, e do marido toda a atenção, era 
impossível candidatar-se a um mestrado. Em termos académicos, a nossa aluna passou 10 anos lon-
ge, algumas competências perderam-se e outras são vagas ou superficiais. Esta sabe o quer com o 
mestrado (Rossmann e Rallis, 2017), além da progressão na carreira, procura formação avançada na 
área da a Baixa Visão, por porque tem muitos alunos com esta característica.

Mariana ao entrar na universidade sente-se perdida, sente que não consegue competir com os 
colegas bolseiros, sabe também que não pode largar a sua profissão, o seu sustento e da família para 
lutar por uma bolsa. Ao inscrever-se é-lhe atribuído um mentor. Esta figura surge em Glasser (1998), 
numa referência à Grounded Theory Clássica, onde existe um professor experiente que acompanha 
e ajuda o aluno ao longo da sua investigação. Não é um orientador, porque verificamos que no per-
curso escolar, o aluno está acompanhado por muitos professores que estão sempre disponíveis para 
ajudar. Quando este passa para o campo com um orientador, fica sozinho e longe da universidade, 
apesar de lá voltar para assistir e participar em diversas atividades. Mariana terá sempre o seu men-
tor a ajudá-la, este não tem uma função burocrática, é informal, apresenta a universidade, ajuda nas 
dificuldades e ensina sempre que for necessário. 

Quando os alunos se inscrevem preenchem formulário com 
uma estrutura de um pré-projeto alargado. Foi o que fizemos 
na aula do Mestrado em Educação Especial na Escola Supe-
rior João de Deus de 29 de junho de 2019. Esta aula teve por 
base um manual de ajuda ao aluno que está a ser construído. 
Nesta base definimos pré-projeto como o esboço do desenho 
de investigação, um documento com os elementos estrutu-
rais de um trabalho científico nas Ciências Sociais a ser preen-
chido pelos alunos. O objetivo deste formulário foi conhecer 
os projetos de investigação que os alunos pretendem fazer e 
conhecer as competências destes em termos de investigação 
social. No nosso manual fundamentamos a nossa afirmação 
adaptando o que Yin (2011, pp. 75-76) designada por resear-
ch design, como um modelo lógico. É composto por dois ele-
mentos os planos lógicos, os quais incluem a ligação entre as 
diversas operações que constituem a investigação e os planos 
de logística que servem de referência para o agendamento e 
coordenação das operações em todo este processo.
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No nosso projeto e modelo de investigação integrado, este momento serve para preparar a for-
mação do aluno, no caso da aula, ajudou as alunas a terem a noção completa de um processo de 
investigação e, simultaneamente ajudar todos os futuros orientadores destas que teriam um ins-
trumento de referência para mostrar. Verificamos que a maioria tinham noções de metodologia e 
investigação social, fragmentadas necessitando apenas de alguém que lhes desse uma visão do todo.

O que podemos esperar de Mariana? O que Stern e Porr (2011) referem ser uma característica da 
Grounded Theory, todas as investigações começam com uma área de interesse e uma pergunta de 
partida muito vaga. De facto esta aluna, e as suas colegas, começam com o que denominamos por 
área de interesse, por exemplo, a Baixa Visão, mas não um tema, uma pergunta de partida vaga por 
exemplo “Como são incluídos os alunos de Baixa Visão? Em termos teóricos e metodológicos terá 
uma noção superficial, porém mais de metade do formulário ficará por preencher. A estrutura tem 
por base os autores Beaud (2006), Campenhoudt; Marquet e  Quivy (2019), Rossmann e Rallis (2017) 
e Gil (2017), é composta por: tema ou sujeito de investigação, caracterização do sujeito de investi-
gação, pergunta de partida, justificativa, problemática, objetivos, enquadramento teórico, hipóteses 
ou proposições, métodos, técnicas, universo e amostra, trabalho de campo, análise de dados, apre-
sentação de resultados, cronograma e orçamento. 

No campo da preparação dos alunos para a investigação, seguimos uma receita antiga (Reynoud, 
1965), na qual os alunos devem ter uma formação geral no campo das Ciências Sociais, para depois 
especializarem-se numa área específica. No caso, o primeiro semestre, servirá para ajudar o aluno 
a ter conhecimentos gerais teóricos e metodológicos, para poder decidir com consciência. Mariana 
estudará os diversos aspetos de uma formação geral sobre educação especial, teoria e metodologia 
que permitirão preencher o pré-projeto. Defendemos sempre que um aluno tenha a noção do que 
gostaria de fazer, todas as cadeiras do primeiro semestre estarão orientadas para esse fim. A filo-
sofia não é nossa, vem dos docentes do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa 
– Instituto Universitário de Lisboa, de um dos autores deste texto, que sempre recomendavam que 
cada trabalho fosse um capítulo da tese. É a filosofia do trabalho único, no qual, não existem muitos 
trabalhos, mas apenas um único, no caso de Mariana a sua dissertação de mestrado. 

No final do primeiro semestre, a nossa aluna entregaria o seu pré-projeto a um comité científico, 
que recomendaria o que poderia melhorar para fazer o projeto definitivo.

Passando para o nosso projeto, a nossa área de interesse, é a inclusão de todos os alunos no mun-
do académico e a nossa pergunta de partida é: como é que podemos tornar o meio académico aces-
sível a todos os que necessitem deste, para fins profissionais, desenvolvimento pessoal, e seguir a via 
académica? A pergunta é vaga e não segue os critérios de apresentados por Campenhoudt; Marquet 
e Quivy (2019) com a clareza e exequibilidade. O facto é que a pergunta para ser exequível tem que 
se ajustar a um aluno concreto num contexto específico, no caso da nossa Mariana seria: como é 
que uma aluna trabalhadora estudante, mãe de dois filhos e sem poder aceder a um financiamento 
sem perder o seu sustento, pode ter um desenho de investigação adaptado às suas características? 
Defendemos o acesso do ensino superior deve estar acessível a todos assim como a investigação. 

O sujeito de investigação é o aluno(a) que tem mais dificuldades no meio académico, devido quer 
às suas características peliculares quer devido a um contexto social e económico que não facilitam 
a sua inclusão assim como dificultam a investigação. O sujeito de investigação na nossa filosofia, é 
um ser humano ao qual existe uma ligação a um problema geral e específico (MACE; PÉTRY, 2000). 
Queremos distanciar-nos do termo mais comum, objetos de estudo, que facilmente se podem aplicar 
minerais, substâncias químicas e mesmo biológicas, mas são inadequadas para os seres humanos. 
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A nossa problemática, procura apresentar os elementos que fazem parte do nosso problema, dito 
de outro modo, aquilo que não sabemos e que o queremos resolver (Oliver; Bérnard; Ferron, 2005). 
Fazemos investigação para resolver um problema ou para obter conhecimentos num aspeto desco-
nhecido ou menos conhecido do ser humano e da sociedade. O nosso problema está presente em 
todos os livros de metodologia que se dedicam a alunos concretos, que expõem os seus problemas 
procurando resposta a estes. No caso, (Silverman, 2017), o problema central está em tentar que a 
teoria e a metodologia se aproximem da prática, sendo que se verifica a tendência para a separação 
entre a parte académica e a parte prática,  em consequência disso o investigador terá dificuldade em 
juntar as duas não sabendo concretamente o que fazer. 

Fase de conceção da investigação
Na fase anterior, recomendamos (Reynoud, 1965) a necessidade de partir de uma formação geral 
para posteriormente começar uma formação mais específica e especializada. No primeiro semestre, 
esta formação é intencionalmente geral, tem por finalidade obter conhecimentos abrangentes teóri-
cos e metodológicos que pode necessitar no campo. O exemplo mais simples, é a etnografia, (Bailey, 
2007) quando o trabalho de campo é imprevisível, necessitando o investigador de ter ferramentas 
abrangentes para lidar com todas as situações. Quando o campo de investigação torna-se instável, 
essas ferramentas abrangentes são indispensáveis, que se tornam pontos de referência em caso de 
necessidade. A noção que queremos passar é que perante um problema ou situação inesperada, 
para a qual o desenho de investigação não foi concebido, o mestrando ou doutorando pode ter uma 
resposta, quer por ter ouvido numa aula quer por ter lido uma obra genérica. 

O que aconteceu nesta fase inicial, foi dar ao aluno, os conhecimentos básicos associados a qual-
quer processo de investigação. No caso de Mariana, sabia o que queria fazer, mas pode acontecer 
que um aluno não faça a mínima ideia do que quer para o trabalho final. Esta primeira fase serve 
para integrar e ajudar os alunos nesta decisão. O pré-projeto é antes de mais um esboço, bastante 
completo, mas a necessitar de aprofundamento e verificar-se a sua exequibilidade. 

Neste segundo semestre, acontece algo importante logo no início, a escolha do orientador. O que 
observamos, empiricamente é que o usual nas universidades é o aluno escolher ou ser atribuído um 
orientador no final do semestre com um projeto completo. O que nos diz nomeadamente Eco (1991) 
sem rodeios e de uma forma menos politicamente correta, que a relação entre orientador e orienta-
do, pode ser bastante problemática. O que lembramos é que nos dois ou um ano que o aluno tem 
que mostrar as suas capacidades no terreno, se não existe compatibilidade e sincronia entre aluno 
e orientador, vão surgir muitas complicações. Beud (2006) mostra a importância da sincronia entre 
estas dois agentes centrais de uma tese ou dissertação. 

A atribuição de um orientador no início do segundo semestre, na nossa metodologia, tem uma 
origem na experiência académica de dois dos autores deste texto. Os orientadores escolhidos ou 
atribuídos, implicam uma fase de diálogo e adaptação mútua, esta fase entra campo a dentro, sendo 
que ao projeto inicial, é preciso fazer alterações, perdendo tempo e recursos. Consideramos, ainda, 
que nas relações humanas estão presentes relações de poder e conflito, no campo qualquer destes 
problemas inviabiliza a investigação em caso de incompatibilidade. Não queremos entrar neste cam-
po, mas Siverman (2017) lembra que quer orientadores quer orientandos devem ter em conta as 
características e disponibilidade de um do outro. 
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A função do orientador é orientar a construção do projeto, ficando naturalmente sincronizado e 
qualquer problema possa surgir, é resolvido antes do trabalho de campo, no sentido estrito (Bailey, 
2007), restrito no campo concreto onde a investigação acontece. Ao orientar o projeto, está não a 
ser apenas um mero orientador, mas sim um professor, porque além de aconselhar deve ensinar e 
orientar as escolhas em termos de aprendizagem. 

Um dos eventos, nesta segunda fase, é a realização de estudos piloto. Numa perspetiva clássica 
da investigação, mesmo qualitativa há uma preocupação com a objetividade, validade e fidelidade 
do trabalho científico (Lessard-Hérbert; Goyette; Boutin, 1994). Esta ideia está presente nos inquéri-
tos e entrevistas (Ghiglione e Matalon, 1992) em que é necessário testar os instrumentos de obser-
vação, para tornar a linguagem mais próxima dos participantes e se estes servem para o fim a que se 
destinam. Na nossa filosofia, a nossa preocupação central, está em verificar se o nosso desenho de 
investigação, assim como os instrumentos são exequíveis. Neste sentido verificar se o investigador, 
tem as competências para a realizar, se o desenho de investigação está adequado aquele campo em 
particular, principalmente que este lhe é acessível (Yin, 2011; Silverman, 2013). A questão que se 
coloca (Silverman, 2013; 2017), é que a fase académica não tem que ser necessariamente académica, 
mas aliar a parte teórica à parte prática.

O pré-projeto torna-se um trampolim para a construção de um projeto completo, os alunos vão 
estudar e testar aquilo que vão aplicar no campo e após este. Vamos exemplificar o que queremos 
dizer. Mariana quer estudar alunos com Baixa Visão em ambiente escolar, tem que os localizar, em 
que escolas estão, quantos são e qual é a sua dispersão geográfica. Parece simples, mas esta aluna 
tem de preparar os procedimentos burocráticos quer para o acesso às escolas quer relativo aos comi-
tés de ética. Muito provavelmente as metodologias mais adequadas ao seu caso serão as histórias de 
vida (Bertaux, 2016) e os estudos de caso (Yin, 2014), tendo em conta os seus recursos, mas tal im-
plica que neste período de tempo terá de aprofundar os conhecimentos destas duas metodologias, e 
tendo em conta o campo decidir qual será mais adequado. Também terá que reconhecer o espaço e 
contactar com os sujeitos de investigação. O exemplo que Beaud e Weber (2003) nos apresentam é a 
da necessidade do investigador deslocar-se ao terreno para fazer o reconhecimento do espaço onde 
vai fazer a investigação ao que está implícito uma recolha de informação documental sobre o mes-
mo. A função de um estudo piloto, (Laurie e Jensen, 2016) não está apenas testar os instrumentos 
de observação, mas sim, em reduzir a incerteza que espera o investigador no campo. 

O que é que esperamos que aconteça no final do segundo 
semestre? Seguimos o que Silverman (2013) chama na língua 
inglesa de “constructionism”, significa que fazer investigação 
social é uma construção humana. O aluno ao terminar esta 
fase terá já pronto todo o processo de investigação a que 
chamamos conceção da investigação que inclui todos os ele-
mentos que vão da escolha do tema à metodologia, incluindo 
todos elementos que estão incluídos na revisão da literatura 
de natureza teórica. Nesta conceção todos os elementos são 
apenas referências, que podem ser revistas ao longo de todo 
o processo de investigação. O objetivo é, no entanto, que ao 
reduzir a incerteza, e ao ter todos os elementos teóricos e 
metodológicos que o aluno, tenha apenas que se preocupar 
com o trabalho de campo, juntando, tirando ou alterando o 
que for necessário. 
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Fase de adaptação à pessoa e ao contexto
Não escondemos que somos admiradores da Grounded Theory (Glasser, 1998), em que o processo 
de investigação está invertido, e começa pelo campo. A questão da adaptação ao investigador, à 
pessoa e ao contexto não se coloca, porque todos os elementos ajustam-se naturalmente, porque 
construídos partindo da realidade social que se quer estudar. Strauss (1987) reconhece a dificuldade 
de tal tarefa, e autores como Silverman (2017) consideram que na realidade nenhum investigador, 
parte do nada, mas de elementos já preexistentes. Na forma Straussiana (Corbin e Strauss, 2008) há 
uma preocupação em codificar mais os procedimentos de recolha de dados e incluem uma proble-
mática. O que retiramos para a nossa metodologia, é que não existem fases estanques e tal como 
Corbin e Strauss (2008) o fazem e Silverman (2013; 2017) o indicam cada um faz que é necessário 
para a aquele momento. Uma das ilusões que se faz é que o investigador apenas lê no momento da 
revisão de literatura, e que a análise acontece numa fase específica. O facto é que o investigador está 
sempre a ler, a analisar os dados e a reformular quer as hipóteses iniciais quer a ajustar o desenho 
de investigação. 

O que queremos dizer aos aluno que vão pela primeira vez para o campo fazer investigação, 
(Sayer, 1992) é que este está cheio de acontecimentos imprevisíveis, e que no mínimo este terá que 
se adaptar ao contexto social onde se encontra e ter em conta a especificidade de cada participante. 
O bom planeamento e preparação é fundamental para o sucesso de qualquer investigação, mas não 
elimina a incerteza, nem garantir que as hipóteses vão ser confirmadas, ou que o enquadramento 
teórico que foi construído é o mais adequado. Qualquer investigação tem apenas justificação em 
função de uma necessidade social, um quadro de desconhecimento e de incerteza. A função da ciên-
cia e esta dar resposta, quer às inquietações humanas reduzindo a incerta quer é parte da existência 
humana (Morin, 1990).

O que é que Mariana leva para o campo, da fase anterior? A primeira resposta já foi apresentada, 
na forma de pontos de referência a que chamamos de projeto, do mesmo modo esta já garantiu o 
acesso ao campo, os recursos e já possui todas competências técnicas para recolher, analisar e redigir 
o seu trabalho. A segunda (Maxwell, 2013), é que possui um projeto de investigação desenhado se-
gundo as suas capacidades e perfeitamente delimitado. É uma investigação útil para a comunidade 
académica, para a sociedade e para si própria. O problema de qualquer trabalhador-estudante como 
a Mariana, assim como estudante sem bolsa é a questão dos recursos e tempo, Robson e McCartan 

(2016) apresentam uma preocupação para com estudantes 
com menos recursos, indicando que compensa-se a pequena 
dimensão dos projetos com a utilidade para a comunidade e 
relevância social para com o tema. 

O projeto de Mariana é muito simples escolhe estudar uma 
escola onde existem dois alunos de Baixa Visão, que não tem re-
cursos, os professores não possuem formação as famílias destes 
alunos desesperam por ajuda. A aluna, ao estudar estes alunos 
está a ajudar os docentes com os elementos teóricos e de pes-
quisas empíricas que reuniu, obteve formação para si própria e 
ajuda as famílias destes alunos, ao devolver os resultados indo 
além do campo científico, mostrando como e onde estes podem 
encontrar recursos para ajudar os seus filhos. O que afirmamos, 
é que em termos de ciências sociais, é que não é humano ficar a 
olhar para os problemas sociais, limitando-se a expor e explicar 
um dado fenómeno social sem ajudar à resolução dos proble-
mas dos participantes. A isso chamamos ciência inútil. 
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Mariana consegue fazer este trabalho, encontrando-se com os participantes fora do seu horário 
de trabalho e com coordenação com a instituição onde trabalha, consegue cinco dias para se des-
locar à escola em questão para fazer o estudo. É um estudo de casos (Yin, 2014), onde irá realizar 
entrevistas e observação direta da escola onde o estudo é efetuado. 

Além dos instrumentos de observação que fazem parte da entrevista e observação direta, o guião 
de entrevista (Ghiglione & Matalon, 1992) e a grelha de observação (Campenhoud, Marquet & Quivy, 
2019), a aluna e investigadora terá à sua disposição o diário de campo (Beaud & Weber, 2003) onde 
regista todas as observações que faz ao longo do campo. Estamos a afirmar que existem quatro 
técnicas que estão presentes em todas formas de investigação social: a inquirição (Ghiglione & Mata-
lon, 1992), pois desde o início ao fim da pesquisa, especialmente no campo estamos sempre a fazer 
perguntas; a observação (Peretz, 2007) encontra-se presente em todas as metodologias e técnicas, 
simplificando, quando vamos para o campo estamos sempre a observar e registar o que vemos e os 
participantes nos dizem; as notas de campo e memorandos, uma nota de campo é uma descrição 
daquilo que observa (Schatman & Strauss, 1973) e um memorando é a interpretação daquilo que 
observa e regista. 

Poderíamos continuar a aprofundar a explicação de cada um destes elementos, mas este artigo 
está orientado para a prática e ajudar as nossas alunas e todos alunos de mestrado ao que fazer em 
cada momento. Mariana vai para o campo e faz a sua primeira entrevista, leva consigo o diário de 
campo, ao entrar na escola começa por descrever a escola em termos de acessibilidade em relação 
a pessoa com deficiência. Ao chegar ao participante, professor, combina uma hora e um dia para 
fazer a entrevista. Como pode esquecer-se de qualquer coisa importante, no caderno de campo tem 
anotado aquilo que é mais importante, nomeadamente a garantia de anonimato e o que este tem 
a ganhar, junta um documento com o consentimento informado, legalmente exigido. No dia da en-
trevista seguindo os conselhos de Miles; Huberman; Saldaña (2014) além da gravação da entrevista 
para posterior transcrição, o investigador no final preenche uma folha onde faz um resumo do que 
foi dito, anota as observações e avalia a entrevista, faz uma análise do que fez e falta e tem de fazer. 
Este trabalho é na nossa metodologia feita no diário de campo, onde discretamente regista notas de 
campo, nomeadamente a forma como o entrevistado se expressou e constrói memos, relacionado os 
dados com elementos teóricos, conceitos e hipóteses. 

A vida de Mariana não é fácil, conseguir uma entrevista neste contexto muito menos, então em 
seis meses consegue fazer 15 entrevistas, espaçadas entre si de dias e semanas, esta passa um mês 
sem conseguir uma entrevista como numa semana fez 5. O tempo que esta investigadora tem é pou-
co, e nos períodos mais parados, transcreveu as entrevistas e analisou as mesmas, fez mais ainda, 
comparou os resultados com o que está no projeto corrigindo-o, no campo metodológicos afinou 
procedimentos (Silverman, 2013; 2017). Quando Mariana chegou ao fim do trabalho de campo, já 
tinha analisado metade dos dados, assim como a dissertação estava metade escrita. 

A análise de dados, é neste sentido, curta dois meses, já não há deslocações ao campo, exceto se 
for necessário algum elemento (Corbin; Strauss, 2008). O desafio que se coloca a Mariana está no 
facto de ter o limite entre 100 a 150 folhas como dimensão da dissertação. O volume do conjunto 
das entrevistas é de 200 folhas e os resultados da análise realizada é cerca de 150 fls. O corpus de 
dado em si, incluindo os instrumentos de observação chega às 500 fls. Estamos a falar daquilo que 
a Mariana produziu desde que começou o mestrado, e se foi acumulando. O desafio está em trans-
formar estas 500 folhas em 150. 

Em primeiro lugar, há que considerar que técnica de análise é que vai ser aplicada, de facto, 
gostaríamos que Mariana fizesse Grounded Theory, mas é reconhecido que quanto mais livre aberta 
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for a metodologia mais dados gera, e o investigador pode perder-se (Flick, 2005). Estes tipos de 
investigação são mais exigentes para o investigador, em termos de experiência e disciplina, Mariana 
é uma investigadora iniciada e o que se recomenda é o meio termo, e escolhe aquilo que se ensina 
mais tradicional nas universidades, a análise de conteúdo (Bardin, 2013). O que nos interessa neste 
momento é que Mariana saiba organizar, categorizar e interpretar os dados sem ambiguidade, é uma 
forma de análise, sem dúvida, dedutiva e principalmente quantitativa. O meio termo é que Mariana 
quer fazer uma abordagem qualitativa porque não se quer fechar num sistema rígido de investigação 
que lhe limite quer a adaptabilidade quer a abertura para o novo e poder aprofundar o que vê. Existe 
nesta forma de análise o meio termo chama-se análise de contéudo qualitivativa, Kauffmann (2016) 
neste sentido indica que investigador pode ao longo deste processo retirar e colocar categorias, 
melhorar hipóteses. Outra autora Guerra (2006) refere a presença de um procedimento indutivo, no 
entanto, mantém sempre aquela estrutura inicial que ajuda o jovem investigador a não perder-se. 
Como autores, defendemos que é preciso ultrapassar esta fixação na análise de conteúdo como se 
não existisse mais nada. Sem citar autores, obras, existem outras formas de análise de dados, nomea-
damente além da Grounded Theory, a conversation analysis, e entre outras discourse analysis, mas 
para tal é preciso que estas sejam ensinadas nas universidades. 

O importante para a Mariana é que esta aprenda a fazer análise de dados, e ao longo deste pro-
cesso possa ultrapassar as limitações de uma análise de conteúdo clássica. Por exemplo na Grounded 
Theory (Glasser, 1998) não existe a regra da exclusividade, mas sim da intermutabilidade quando 
uma propriedade pode fazer parte de outra categoria. Isto significa que na vida real não existem 
tais distinções e conceitos, categorias e índices misturam-se. A exclusividade existe apenas para dar 
clareza à investigação. 

Coloca-se a questão da redução dos dados, Miles; Huberman e Saldaña (2014) utilizam outro 
termo, condensação, em que não são apagados todos os elementos que não são passiveis de inte-
grar o trabalho académico, mas apresentar a sua essência e apesar de não se verem estão represen-
tados nesse conceito ou contributo na investigação. Fazer investigação é um esforço de condensar 
os dados num processo de afunilamento em que Saldaña (2013) apresenta um processo inicial de 
expansão, para passar para um movimento de redução e quando se apresentam os resultados uma 
pequena expansão. 

Qual é o critério de condensação dos dados? Na Grounded Theory (Glasser, 1998) voltamos sem-
pre à área de interesse à pergunta de partida que vai sendo reformulada, noutras formas de investi-
gação como por exemplo Campenhoud; Marquet e Quivy (2019) apresenta a mesma ideia, voltamos 
sempre a estes dois elementos e aos objetivos que nos propomos atingir com a nossa investigação. 

Por último, a redação da dissertação, para o qual não temos receitas. Vamos escrevendo, ao 
longo de todo este processo, que começa com a criação de uma estrutura (Beaud, 2006), que vai 
sendo preenchida aos poucos. É um processo formal, que remete para as normas de cada univer-
sidade. Lamas et al. (2001) apresentam a obra “Contributos para uma metodologia científica mais 
cuidada”, é um livro que apesar de ter mais de 10 anos revela que a escrita científica obedece a 
um formalismo especial. Esse formalismo mais que a apresentação dos resultados, levam a que 
ninguém escreva como quer mas como está definido. Anteriormente falamos no limite de páginas, 
mas podemos juntar a formatação das páginas, as entrelinhas e mesmo a estrutura. Essa redação 
definitiva pode ser mais demorada que o próprio trabalho de campo. Como afirmamos anterior-
mente, na primeira e segunda fase, temos a oportunidade de ir escrevendo segundo as normas da 
universidade e praticar a mesma, se o aluno fizer isso tudo será mais fácil. Schimel (2012) lembra 
que o ato de comunicar ciência, depende do público a que se destina, no caso, das características 
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da universidade. Daí que a nossa conclusão e conselho aos alunos que consiste em ler trabalhos 
feitos na mesma instituição académica, participar nas publicações e eventos académicos, escrever 
não é um ato teórico, é prático.

Conclusão: acesso à investigação para todos e acessível a todos
O acesso à investigação para todos e acessível a todos, tem sido o lema da nossa metodologia adap-
tada ao contexto e ao investigador. O nosso ponto de partida é o candidato à universidade imprová-
vel, ou tem uma limitação a que chamamos de “deficiência” ou é alguém que não possui os meios 
e os recursos ser bem-sucedido no meio académico. É o trabalhador-estudante, o aluno sem bolsa 
que consegue apenas fazer pequenos projetos, mas não o que é exigido nos padrões ideais de uma 
investigação. Alunos que procuram na universidade, não uma carreira académica, mas sim conhe-
cimento e ferramentas profissionais, é o caso das alunas brasileiras da Escola Superior de Educação 
João de Deus do Mestrado em Educação Especial, trabalhadoras estudantes que têm por objetivo, 
procurar formação numa área em que estão necessitadas e onde podem ser úteis. Poderemos dizer 
que as suas dissertações não vão ficar em repositórios académicos que ninguém vai ler, mas vão 
transformar-se em ação nos alunos beneficiados pela aprendizagem destas mestrandas. Algumas, se 
se interessarem e tiverem interesse, poderão prosseguir a sua carreira académica. 

O problema que se coloca a todos é que a investigação social terá  de se adaptar ao mundo real, 
e não ficar no mundo ideal onde poucos podem chegar. Como fazer isso? Em primeiro lugar é pre-
ciso ter uma posição de abertura e começar pelo ser humano, não como um ser perfeito, mas sim 
limitado, com um lado objetivo, racional, mas também subjetivo e irracional (Morin, 1990). Outra 
noção importante é que o meio académico foi e será sempre um meio de disputas (Elias, 2016) que 
nunca terminam e por exclusão não ajudam os alunos a encontrar soluções para os problemas de 
investigação. Encontramos na Grounded Theory, (Glasser e Strauss, 1967) a resposta para o nosso 
problema, que resumimos assim: como é que podemos tornar acessível a investigação social para 
todos? Sem restrições a escolas procuramos todas as contribuições das ciências sociais. A resposta 
que encontramos foi que uma investigação está situada em três coordenadas, o investigador com 
as suas características, o meio académico com as suas tradições e campo de investigador com o seu 
contexto social, económico e cultural (Rossmann & Rallis, 2017). Neste sentido, a boa investigação 
tem de ter em conta estes três elementos. 

Partimos de uma simulação, que parte de uma realidade 
concreta, Mariana uma trabalhadora estudante, casada e com 
dois filhos. O sucesso do seu trabalho vai depender de além ser 
bem organizada, de saber aproveitar todos momentos livres, 
dai que ultrapassamos a questão presente em Flick (2005) de 
um modelo linear e circular de investigação. O nosso modelo 
de investigação é integrado seguindo os ensinamentos de Sil-
verman (2013; 2017) onde a investigação concreta começa na 
fase académica trabalhando com as matérias concretas que se 
vão trabalhar no campo. O aluno, do início ao fim do proces-
so é acompanhado por um mentor e um orientador, no caso 
de Mariana, tem alguém que lhe ensina o que não sabe e de 
certo modo indica onde existe aquilo que procura. O trabalho 
de investigação não tem de ser solitário.

Se queremos ajudar os alunos de mestrado, a adaptar a 
investigação às suas características, torna-se desmitificar as 
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divisões artificiais que se fazem nas ciências sociais, valorizando mais a complementaridade e a uni-
dade de todas as contribuições. 

 No nosso modelo, a investigação combina-se o modelo circular de investigação com o linear, 
ultrapassando esta divisão artificial. Existem fases definidas tal como no modelo linear, mas sempre 
que preciso e útil, fazem-se atos de outras fases, como forma de ganhar tempo, sem prejuízo da 
cientificidade deste trabalho. 

A outra divisão artificial encontra-se na separação entre a dedução e a indução. Não é uma ques-
tão nova, já em 1970, Camilleri (1970), revela em relação à indução que esta necessita da dedução 
para tomar forma e a dedução da indução para corrigir erros presentes nas hipóteses. O que afirma-
mos é que fazer investigação implica uma abertura para a descoberta, ou seja, indução indica que é 
necessário formalizar, concretizar, isto é dedução. 

Queiramos terminar que defendemos um processo de investigação baseado no ser humano, um 
pouco como indica Morin (1991) em que este vai lidando com a incerteza fazendo escolhas em função 
de um contexto concreto, onde este tem de dar ordem ao que encontra, tem que se auto-organizar 
partindo das suas experiências, recursos e competências e neste processo é reconhecida autonomia para 
tomar as suas decisões. O ser humano centro e destinatário do conhecimento, satisfazer as necessida-
des do meio académico, do investigador e da sociedade. 
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Abstract: Family and school environments play a paramount role for children’s’ wellbeing and 
resilience. Educational research conclusively recognizes the contribution of partnerships between 
families and early childhood education institutions to successful children’s  social, emotional and 
cognitive development. The parent-school interaction and cooperation can be achieved when 
collaboration practices such as a) family and teachers communication, b) parental involvement 
(PI) in the educational process c) volunteering parental involvement are applied. In the present 
paper we describe parent-school interaction and collaboration practices defined by the Hellenic 
Presidential Decree (200/1998 and 79/2017), and adopted in four kindergartens contributing to 
preschoolers’ well-being and resilience.  
Key words: Early childhood education, collaboration practices, parental involvement, 
legislative framework, volunteering, communication

Introduction

Children are innately curious. Their zest for life motivates them to grow and develop, to advance their 
knowledge, skills and attitudes in all areas of learning.  Perquisite however, for their social, emotional 
and cognitive development, is their physical, mental and emotional health that allow them to develop 
the resilience to cope with whatever life throws at them and grow into well-rounded, healthy adults. 
Prerequisites are their well-being and resilience.

Although the multidimensional nature of child well-being has long been discussed (Pollard and 
Lee, 2003) and the concept is found throughout the scientific literature, its conceptualisation re-
mains vague. Researchers recognise difficulties in defining its key-features stressing the richness and 
breadth of the child well-being concept.  Specifically child well-being represents the whole child’s 
physical psychological/emotional, social and cognitive development. Child well-being is an outcome 
of a set of domains, and simultaneously perquisite of personal flourishing (Goal Orientation, Life 
satisfaction, Spirituality)and of flourishing relationships with others which in turn results in helping 
others to flourish.  For instance an individual who enjoys well-being and behaves altruistically and 
generously may influence the others so as to indicate the same or respective behaviour. Taking into 
account the aforementioned child well-being should be considered as an umbrella term that can be 
measured through indicators that together figures out the quality of an individual’s life. In this sense, 
measuring well-being can involve both ‘objective’ indicators – e.g. measures of health, education – 
and ‘subjective’ ones – individual’s own assessments of how his/her live is going.

Furthermore Camfield and his colleagues, (2010) define well-being as being a lens that determines 
what is ‘seen’, or as a process in ‘cultural time’ located in historically and culturally specific contexts. 
Based on the above conceptualisation it is plausible to infer that individual well-being cannot be de-
parted from the relation to others. On the contrary, well-being is defined and affected by the cultural 
context in which the individual lives, behaves and acts in relation to the others.

According to the “Department for Education and skills (DfES, 2007), parents and the home environ-
ment they create are the most important factor in shaping their children’s well-being, achievements 
and prospects” (p1). Parents also no matter if they realize or not their impact on child well-being  and 
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prosperity, undoubtedly expect that preschool education teachers focus their energies on supporting 
the children in their development, learning and well-being. Thus, the other child well-being influen-
tial factor is school and its relationship with family.  “Both parents and teachers are very significant 
factors in a child’s life which affect not just child well-being but also well-becoming (Ward, 2013). 
These two influential factors for child well-being do not work independently, but collectively. The key 
to improving child well-being lies in collaboration between parents and teachers. To this end, parent’s 
views need to be heard and taken into consideration throughout children’ schooling. Parents should 
engage actively with and become involved in meaningful and relevant ways in their children’s early 
experiences, toddler groups and schools. At the same time teachers need to understand children’s 
home and family environment in order to be able to effectively nurture and support their learning, 
well-being and development. Much of the knowledge about the child which professional require is 
held by the parents. Hence teachers have to develop strong and trusting relationships with them to be 
able to access it and adopt the suitable educational practices for developing child well-being.

Taking into consideration the above conceptualisations, we generally infer that well-being can be 
affected by various factors. Health factors (i.e. health problems, health history and various types of 
health-related behavior), family factors (i.e. family structure, family environment, intra-household 
relationships and parents’ behavior towards children), economic factors (i.e. parents’ work and soci-
oeconomic status,) and political factors (i.e. social and welfare policies) have multifaceted impact on 
child well-being. However, the factors that seems to affect decisively child well-being are those that 
take place within the family context.  

In the same vein, in this paper along with the concept of child well-being we examine the con-
struct of resilience, considering that both these constructs correlate strongly with each other. When 
a child enjoys well-being and a quality of life, can develop mechanisms to be resilient in the face of 
difficulties. Ginsburg & Jablow, (2015) define resilience as being the ability to adapt well in the face of 
significant sources of stress and recover from setbacks. Resilience is recognised as multidimensional 
construct, as well, with its key-features being competence, confidence, connection, character (sense 
of right and wrong), contribution (understanding of the importance of personal contribution), coping 
(ability to cope effectively with stress), and control. A resilient person usually indicates competence to 
handle situations effectively and confidence believing in his own abilities. A resilient person develops 
close ties to family, friends, school, and community. A resilient person understands the importance 

of his contribution, and controls the outcomes of his own 
decisions). Undoubtedly, being resilient does not mean that 
a person does not experience difficulty or distress. However, 
rather than engaging in self-doubt or victimization, he seeks 
solutions and is able to rise above the difficult circumstances. 
A person might be resilient in one aspect, but needs support 
in another.  

 Although resilience is uneven, it can be developed and 
enhanced (Masten & Gewirtz, 2006), during early childhood 
which can be effective life era /spam for promoting well-being 
and resilience, as well. However, it is plausible to wonder how 
family and school can jointly operate as protective facilitators 
of resilience and wellbeing and which practices adopted in  
Preschool education programmes could promote child resil-
ience and wellbeing? 

 The answers in these question lays in school - family com-
munication. When a child enters the educational community 
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and context, acts and is affected by two systems: the family and the school. These two systems are not 
independent, but are in a dynamic interaction and interdependence, since actions that take place into 
each system affect the other (Giotsa, 2006). These two systems jointly share the same objectives and 
interests:  successful children socio-emotional development which are facilitated and achieved, when 
an effective family and school cooperation exists (Brouzos, 200, Georgiou, 2009; Saiti, 2009).The 
majority of the existing educational research (Epstein,1996; Epstein,  et al 2002; Jackson & Needham, 
2014; Ratcliff & Hunt, 2009; Wilson, 2015; Visković & Višnjić Jevtić, 2017) conclusively emphasises the 
importance of partnerships between families and early childhood education institutions that decisive-
ly affect the welfare of children, hence of parents, teacher, and the quality of the education provided, 
as well (Wilson, 2015; Jackson & Needham, 2014; Ratcliff & Hunt, 2009; Sakellariou, 2008). Positive 
parental involvement contributes to children’s engagement in their own education and consequently 
to their educational success (Manson & Martin, 2009), successful children socio-emotional develop-
ment, and later social productivity of an individual (Emerson et al., 2012).  

Preschool education has a long history of working with parents in their settings through parent 
rotas, parent committees, adult education courses and community activities. Parents take part in 
their children education and development taking over various roles and responsibilities such as home 
tutors, visitors in school and program supporters etc),  

Family and school communication theoretical models

Various theoretical models have been developed to describe the communication and interaction be-
tween family and school environments.

The model of gradual development
The main principles of this model are based mainly on Piaget’s theory of cognitive development and 
Ericsson’s theory of psychosocial development. The theory proposed by Piaget emphasizes the mental 
activity that a child engages in when exploring the environment, while Ericson maps the development 
of the child into the complete self, using a staged approach similar to Piaget. Both theories focus on 
the various stages of a child where transition from one stage to the other follows a sequence (Stratton, 
Reilly, Williams & Richardson, 2004). Based on these theoretical approaches, the model of gradual devel-
opment supports that the responsibility for children’s socio-emotional development is taken over by the 
family at the early years and then is transmitted to the educational system and finally to the individual 
himself who becomes a mature personality (Institute of Adult Continuous Education,2011). 

Ecological Systems Theory
Developed by psychologist Urie Bronfenbrenner, ecological systems theory explains how human de-
velopment is influenced by different types of environmental systems. There are four interrelated types 
of environmental systems in Bronfenbrenner’s classic rendition of ecological systems theory, namely, 
the (1) micro-, (2) meso-, (3) exo-, and (4) macrosystems and the chronosystem that was afterwards 
added. These systems range from smaller, proximal settings in which individuals directly interact to 
larger settings that indirectly influence development. These systems are presented graphically like a 
set of concentric circles around a focal individual (see Figure 1). A child typically finds himself simul-
taneously enmeshed in different ecosystems, from the most intimate home ecological system moving 
outward to the larger school system and the most expansive system which is society and culture. Each 
of these systems inevitably interacts with and influences each other in every aspect of the child’s life 
(Bronfenbrenner, 1989; 2006)
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Epstein’s School-Family-Community Partnership Model
Based on Joyce Epstein’s theoretical model of overlapping spheres of influence, the School-Fami-
ly-Community Partnership Model is an influential model not only in educational research, but also in 
shaping social policy regarding parent involvement in education (Epstein, Sanders, Simon, Salinas, 
Jansorn & Van Voordis, 2002). The model redefines the relationship between schools, families, and 
communities based on the premise that each one of overlapping spheres of influence shares the same 
concern about child prosperity and success. As a framework for increasing parental participation in 
education, the model recognizes six types of educational involvement encouraging schools to develop 
activities that involve families and communities within the six types.

Framework of Six Types of Involvement 
1. Parenting: teachers help families to establish home environments that support children 
as students. Making suggestions for home conditions (i.e. providing workshops, videos etc 
teachers support parents on parenting and child rearing at each age and grade level.
2. Communicating: teachers design effective forms of school-to-home and home-to-
school communications about school programs and children’s progress. These multi-way 
channels of communication connect schools, families, students, and the community 
(newsletters, report cards, conference schedules, and so).
3. Volunteering: teachers take over to recruit and organize parents’ help and support, 
so that all families know that their time and talents are welcome. Volunteer” can be 
anyone who supports school goals and children’s learning or development in any way, at 
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any place, and at any time -- not just during the school day and at the school building. 
It’s challenging for the teachers to recruit volunteers widely, to make flexible schedules 
for volunteers, assemblies, and events that enable parents to participate in volunteering 
actions; in this context, not only teachers can provide training and match parents’ time 
and talent with school, teacher, and student needs, but also recognize efforts so that 
participants feel productive. 
4. Learning at home: teachers provide information and ideas to families about how to 
help students at home with homework and other curriculum-related activities, decisions, 
and planning. Teachers support families with interactive activities shared with others at 
home or in the community, linking schoolwork to real life while encouraging, listening, 
reacting, praising, guiding, monitoring, and discussing -- not “teaching” school subjects.
5. Decision making: teachers include parents in school decisions, developing parent 
leaders and representatives. It’s a process of partnership, of shared views and actions 
toward shared goals, not just a power struggle between conflicting ideas. 
6. Collaborating with community: teachers identify and integrate resources and 
services from the community to strengthen school programs, family practices, and student 
learning and development (Epstein, J. L. et al. 2009; Epstein, 1996). 

The legislative framework for school-family cooperation  
in Hellenic preschool education
The law in the Greek educational system, with regards to school- family cooperation, defines con-
tinuous pedagogical meetings among teachers and students’ parents (PD 79/2017, article 14 par. 4), 
making it clear that communication not only is parents’ right, but also teachers’ duty1.

Specifically, the Hellenic curriculum for Preschool Education (Cross-thematic curriculum frame-
work for compulsory education, CCFCE), as well as the New Hellenic Preschool Education Presidential 
Decree 79/2017), focuses on the importance and the necessity of communication and cooperation 
strategies between parents and preschool education teachers2.  Furthermore, the CCFCE presupposes 
active parental involvement in the educational process. The CCFCE also foresees concrete ideas and 
instructions for parents on how to expand learning of their children at home. “In this context, par-
ents’ role is to develop strategies with which they can “listen to” their children, chat with them about 
what they are learning “(CCFCE, 2002; Dafermou et al, 2006; Curriculum Kindergarten, Part 1, 2011). 
Emphasis is laid in strengthening the cooperation with parents, through an atmosphere of mutual re-
spect and trust. A variety of activities is suggested permitting and presupposing parental involvement 
not also within but also outside school context facilitating preschool education units being extrovert-
ed in society (Dafermou et al, 2006; CCFCE, 2002).

1 In Greece, parents’ contribution in the school’s operational matters was institutionalized 21 years ago (Presidential Decree 200/1998). In accordance 

with the Presidential Decree 200/1998, and the new Presidential Decree 79/2017 which define the function of Greek kindergarten, the basic context of 

teacher-parent cooperation is set, as follows:

 • It is organized off teaching hours, once a month or more frequently in case of facing serious problems

 • the communication is focused on general issues, kindergarten’s operational and personal private issues

 • kindergarten teacher may collaborate even in the context of the classroom with parents or they can offer special assistance 

 when the consultant of early childhood education deems necessary.

 2 http://dtcf.eu/cooperation/greece/
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Besides, the Hellenic educational curriculum foresees the pedagogical approach and collabora-
tion practices that focus on fostering volunteering and solidarity. Such values and attitudes which 
are inseparably connected with active citizenship should be cultivated in early years. Undoubtedly, 
parents’ and teachers’ values and attitudes affect consciously or even unconsciously children’s way of 
thinking. Therefore, family environment and early childhood education which are critical to shaping 
children’s personality should operate as a starting point and develop a culture of volunteering. 

School - family cooperation practices in Hellenic preschool education
Taking into consideration the above mentioned pedagogical and legislative context, in the present 
paper we present school and family collaboration practices implemented in four kindergartens in 
Greece which share the same pedagogical principles (1st Kindergarten of Parga, 30rd Kindergarten of 
Ioannina, 8th kindergarten of N. Smyrni and 4th kindergarten of Acharnes). Our rationale is based on 
the premise that school and family collaboration practices can affect child well-being and resilience. 
In other words, if preschool education programs focus on and develop stable and committed relation-
ships with supportive parents, can achieve this double goal, that of creating personally satisfied and 
resilient young students. In such a collaborative atmosphere, teachers and parents/guardians are not 
opponents, but collaborators focusing on this jointly shared two-faceted goal. 

1. Educating school staff
If we expect to develop a culture of collaboration, solidarity and volunteering in school, 
these concepts and values should first and foremost be clearly introduced to and adopted 
by the teaching staff. Teachers should be persuaded that they have increased opportunities 
to enjoy parents’ respect and a greater understanding of how the school operates when 
they facilitate parental involvement, collaboration and even volunteering (Brent, 2000). So 
the Heads of specific four Hellenic kindergartens school are responsible for informing the 
teaching staff about the multiple positive impacts that cooperation, parental involvement 
and can exert not only on children’s cognitive, social and emotional development, well-

being and resilience but also on family-school relations. 
2. Educating young collaborators and volunteers
In our kindergartens, we implement student-centered teaching 
strategies trying to inflate students with the values of solidarity 
and offering. Our students are involved in collaborative 
activities and are informed about the true meaning and values 
of volunteering (reading books, watching videos and photos 
of other students’ best practices, posters and information 
material from volunteer organizations). A representative 
example of our philosophy and student-centered teaching 
strategies is using concentric circles based on Brofenbruner 
ecological systems theory. Concentric circles -as an instruction 
tool- help children understand that we are all members of a 
broader environment and our actions or practices directly or 
indirectly affect social prosperity and environment. Around the 
focal point, which represents our self, extends micro- system 
(family, school).The circle becomes broader, representing 
meso-system helping children realize that we also belong to a 
broader social environment  (neighborhood etc).   Admittedly, 
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3. Informing parents
In addition, we hold meetings with parents to inform them about the nature and objectives 
of educational programs. Particular emphasis is given in the beginning of the school year 
meetings, setting the basis for and stressing the importance of school- family collaboration 
and volunteering parental involvement and its beneficial effect on children well-being and 
resilience. In particular school -family communication and cooperation pertains to:
• informing parents / guardians about the objectives of the preschool education curriculum 
(Cross-thematic curriculum framework for compulsory education), and programs, teaching 
and assessment methods (Sofou 2019, Government Gazette B 304 / 13-03-2003), focusing 

on minimizing the risk of misunderstandings. 
(Direct communication in groups)
• informing parents about their children’s 
progress, (i.e academic performance and 
behavior in class) and the efforts made by the 
teaching staff focusing on developing wellbeing 
and resilience. (Direct/face to face or Indirect 
communication)
• involving parents / guardians in activities 
and events within and outside school context 
(Malikiosi - Loizou, 2008). In this pedagogical 
context teachers are responsible for keeping 
parents informed about educational programs and 
actions implemented in the kindergarten. Teachers 
inform parents in a variety of ways and at regular 
intervals about current actions with notes, 
bulletin boards, and emails. (Direct/face to face or 
Indirect communication). In such cases, teachers 
provide parents the opportunity to be involved as 
program supporters and make pedagogical use of 
parents’ profession, specific skills or special talent 
can facilitate learning. For instance a parent, 
whose profession is psychologist, can be involved 
in a project relating to bulling in school and 
discuss with children about this in class or can be 
invited as an expert (Parents as experts) to inform 
other parents (Parents as visitors) in an evening 
meeting. 

using concentric circles as an instruction tool, we realize that children’s ideas undoubtedly 
relate to their familiar world, since they share their experiences from their family context. 
However, concentric circles help students understand the importance of working as active 
members of a small or a wider group taking initiatives and actions to voluntarily support 
fellow human beings, the environment and society. Preschoolers engage in reflection, 
critical thinking, problem solving through real-world, experiential and collaborative 
learning. Children seek solutions, set goals and accomplish them by planning how to act as 
citizens of their own local community and the wider world. It’s beneficial for the children 
to realise that our hug has power and it grows when we unite our forces which in turn can 
facilitate our wellbeing and resilience.
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Informing parents is a precondition if we expect student’s well-being and resilience. 
Students seeing a mutually supported relationship among teachers and parents feel secure 
and self confident. Watching their parents being concerned about school matters, and 
seeking solutions, helps them to become sensible and resilient.
In addition, our responsibility is to inform parents about the importance of volunteering. The 
Hellenic kindergarten as a state institution is represented by the teachers and the Head of school 
who can operate as role models transmitting the values of volunteering and inspire parent to be 
involved in volunteering actions. This can affect student’s well-being and resilience. 

4. Family-school collaboration for volunteering  
 If parents get informed about a variety of social even environmental issues, will 
consequently have increased opportunities to take part in jointly shared, planned and 
accomplished actions. Parents have the opportunity to be involved on a voluntary basis in 
activities not only within school context but also outside school in collaborative actions with 
a beneficial effect on the community. Specifically:
a) parental involvement in actions within school context Teachers, students and 
parents can collaborate in planning and implement voluntary actions that can improve 
school conditions (i.e. reconstructing school yard, planting, walls painting) or can be 
involved in supporting volunteering actions within school that serve a social purpose.  For 
instance, parents support recycling fetching plastic bottles in school or bottle caps to  be 
offered at “ELEPAP -Rehabilitation for The Disabled center3” with which a wheelchair for 
people with mobility problems can be bought. In this sense this collaboration can operate a 
pre-stage for volunteering parental involvement in actions outside the school context. 
b) parental involvement in actions outside school context.  Parents in our schools 
have increased opportunities to take part in collaborative activities that serve social purposes. 
Teachers, students and parents seek solutions for problems facing the local community 
and set up projects which they jointly plan and carry out. For instance adults and young 
students in Kindergarten of Parga being annoyed by the odors coming from waste receptacle 
placed next to their school yard, demonstrated and finally contributed to its removal from a 
crowded and frequently tourist-visited street.  Christmas or Easter celebration is traditionally 
perfect opportunity for the students, parents and teachers in our schools to join our forces 
organizing a philanthropic bazaar and offer economic support to the families of children with 
neoplasmatic disease (“Flame“ Hellenic organization) or a local orphanage.
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The aforementioned collective actions can be enhanced and expanded through the following 
international and national educational programs supported by Action Aid Hellas, Let’ s do it Greece 
etc. For instance we implement educational programs for the protection of the environment during 
which teachers, students and parents participate in volunteering actions (beach cleaning - planting 
- creation of green areas) that serve social purposes. In such educational programs other adults vol-
unteering groups can also take part in and facilitate in making children dreams true and serving wider 
social purposes.

3 http://www.elepap.gr/en/
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Conclusions 

 The school-family collaboration practices presented above in Hellenic preschool context should not 
be considered as being innovative ones, but as focused pedagogical attempts to foster our student’s 
wellbeing and resilience. Undoubtedly schools all over the world collaborate with their students’ par-
ents achieving multiple goals and scaffolding student cognitive, social and emotional development. 
The novice element in the school-family collaboration practices presented in this paper is the vol-
unteering impact on student’s well-being and resilience. The collaboration practices adopted in our 
schools presuppose and simultaneously facilitate volunteering. In our schools, carrying out collective 
and volunteering actions that presuppose active parental involvement, we focus on creating person-
ally satisfied and resilient individuals developing the appropriate skills to act as future active citizens.

Implementing such practices we identify that all members involved in such collaborative and vol-
unteering actions are decisively affected. Teachers, parents and especially young students cherish 
the benefits of collaboration since volunteering can affect their well-being and resilience as well. 
Specifically, taking part in group work and watching their parents collaborate with their teachers 
Children learn to cooperate, to think, to take initiatives, to make decisions, and ultimately to act in 
order to improve better conditions in their immediate environment and in the wider social context. 
Furthermore students have increased opportunities to develop close ties to family, friends, school, 
and community (connection). Seeing the positive effects of their involvement not only do they feel 
competent to handle situations effectively (competence) and believe in their own abilities (confi-
dence),  but also they have  increased opportunities to develop values that can affect their character 
(sense of right and wrong) and well-becoming. Since collaboration presupposes actions planning, all 
members and especially children have increased opportunities to control the outcomes of their own 
decisions (control) and understand the importance of their contribution to jointly shared activities. In 
addition, taking parts in volunteering actions that serve social purposes they develop their character 
based on solidarity and offering. For instance with such practices children do not only get concerned 
and develop their empathy about people who have mobility impairments, but also take messages for 
effective copying with raising difficulties.

Besides, all the members involved in these collaboration practices participate on a voluntary basis 
and thus enjoy the merits that volunteering offers. Hence the benefits of collaborations positively 
influence adults whose character, believes and values are difficult to change. Volunteering parental 
involvement and collaboration can be transformed as the starting point for parents and teachers to 
change their way of life and adopt solidarity-oriented behaviour. 

Besides such collaboration practices and specifically parental involvement in actions outside 
school context can facilitate teachers and the education provided go beyond their learning objectives 
achieving an upper faceted goal: that of creating future active citizens transforming individualistic 
attitudes into a solidarity-based culture. Taking part in such educational programs which focus on 
solidarity, and volunteering, teachers, and students and parents are involved in volunteering actions, 
collaborate and behave as active citizens accomplishing jointly shared objectives. 
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