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RESUMO 

 

 Este estudo apresenta-se como um contributo para a compreensão do processo de 

inclusão educativa de jovens em risco, integrados em turmas de Percurso Curricular 

Alternativo. Do ponto de vista do enquadramento teórico, o trabalho centrou-se nas 

temáticas/conceitos de educação inclusiva, insucesso e abandono escolar, mudança e inovação 

nas práticas lectivas. Esta investigação teve como finalidade conhecer as perspectivas de EE, 

Professores e Alunos em relação aos projectos de PCA. Quisemos saber como é que estes 

projectos contribuíram para a inclusão destes jovens na escola, conhecer sobre as mudanças 

operadas quer na prática lectiva quer nas atitudes, respectivamente dos professores e alunos, 

bem como clarificar as perspectivas de futuro dos alunos. 

 Para atingir esta finalidade adoptou-se uma metodologia qualitativa com orientação 

interpretativa. Participaram no estudo alunos e professores que integravam turmas de PCA e 

respectivos EE, bem como a Psicóloga do SPO, todos pertencentes a uma escola do concelho 

de Almada. Os instrumentos mobilizados para recolha de dados foram documentos da escola, 

questionários de resposta fechada e de resposta aberta, realização de conversas informais e 

entrevistas a seis alunos.  

 Os resultados parecem apontar para uma visão globalmente positiva por parte de EE, 

alunos e professores em relação aos projectos de PCA. Esta visão positiva está 

sistematicamente associada à forma como os alunos se apropriaram destes projectos e ao 

sucesso por eles alcançado, permitindo combater o abandono escolar e inferir do desejo e 

vontade por parte destes alunos em prosseguirem os seus estudos.  

 Neste contexto, recorrer a este tipo de projectos pode ser um processo possível de 

inclusão de jovens em risco. 

Finalmente, o estudo sugere que mudar será a palavra-chave. A Educação Inclusiva, 

deverá ser o novo paradigma de escola organizada, em conformidade com um conjunto de 

valores de respeito, solidariedade, responsabilidade e qualidade para todos os alunos 

(Rodrigues 2000). 

 

Palavras-chave: Insucesso, Abandono escolar, Exclusão, Mudança, Inovação, Inclusão, 

Percurso Curricular Alternativo. 
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ABSTRACT 

 

This study presents itself as a contribution for the understanding of the process of 

educative inclusion of young persons in risk, integrated in groups of Alternative Curriculum 

Project (ACP). From the point of view of the theoretical framing, the work was centered in 

the themes / concepts of included education, academic failure and school dropout, change and 

innovation in school teaching practices. This investigation had as finality, knew the 

perspectives of parents / educators, teachers and pupils about ACP. We wanted to know how 

these projects contributed to the inclusion of these young persons in the school, to know on 

the operated changes in school practices, the attitudes, respectively of the teachers and pupils, 

as well as to clarify the perspectives of future of the pupils. 

To reach this goal, a qualitative methodology was adopted with interpretative 

direction. They participated in the study pupils and teachers who were integrating groups of 

ACP classes and respective parents / educators, as well the Psychologist of the project, all 

pertaining ones to a school of the district of Almada. The instruments mobilized for gathering 

of data were documents of the school, questionnaires of shut answer and open answer, 

realization of informal conversations and interviews to six pupils. 

 These results seem to point to a globally positive vision from parents / educators, 

pupils and teachers about the ACP projects. This positive view is consistently associated with 

how students appropriated themselves to these projects and the success they achieved, 

allowing combat school dropouts and infer the desire and willingness on the part of these 

students to continue their studies.  

 In this context, recourse to this type of projects can be a possible solution for the 
inclusion of young people at risk. 
 
 Finally, the study suggests that change will be the keyword. Inclusive Education 

should be the new paradigm of organized school, in accordance with a set of values of 

respect, solidarity, responsibility and quality for all students (Rodrigues, 2000). 

 

Keywords: Failure, School Dropouts, Exclusion, Change, Innovation, Inclusion, Alternative 

Curriculum Project. 
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SIMBOLOGIA 

 

 

AAE – Auxiliar de Acção Educativa 

ASE – Acção Social Escolar 

CA�TIC – Centro de Avaliação de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

CEF – Curso de Educação e Formação 

CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

DRELVT – Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

DT – Director de Turma 

EE – Encarregado de Educação 

IIE – Instituto de Inovação Educacional 

LBSE – Lei de Bases do Sistema Educativo 

�EE – Necessidades Educativas Especiais 

Q�D – Quadro de Nomeação Definitiva 

QZP – Quadro de Zona Pedagógica 

PCA – Percurso Curricular Alternativo 

PCT – Projecto Curricular de Turma 

PEA – Projecto Educativo de Agrupamento 

PEE – Projecto Educativo de Escola 

PEPT – Programa de Educação para Todos 

PIPSE – Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Escolar 

Prof – Professor 

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação  

TEIP – Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação 
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CAPITULO 1 

 

Introdução 

 

 A presente investigação insere-se no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação e 

pretende contribuir para uma melhor compreensão do processo de inclusão de jovens com 

problemas de insucesso escolar repetido, com elevado absentismo, problemas 

comportamentais, desvantagens sociais e a possibilidade da escola dar uma resposta a estes 

alunos.  

 Gordon Porter, o “pai” da Educação Inclusiva, aquando da sua vinda a Portugal em 

2001, afirmou que “Portugal é líder na Europa no que respeita à introdução de medidas de 

inclusão, à frente de países como a França, Alemanha e Holanda”. Se é verdade que Portugal 

caminha, desde a Declaração de Salamanca1 (1994), no sentido da procura de uma escola que 

se reconheça nos conceitos da Educação Inclusiva, pois a legislação até existe, assim como 

algumas boas práticas, reconhecemos contudo a existência de inúmeras situações não 

resolvidas. 

 A Educação Inclusiva apresenta, nos dias de hoje, um desafio à Escola e a toda a 

comunidade envolvente. “A concepção de educação hoje exige novas respostas interventivas” 

como o afirma Santos (2007:25). Sentimos, por isso, que pensar numa Escola onde todos 

possam ter uma resposta educativa adequada pressupõe a implicação de mudanças que não se 

restringem apenas a alunos portadores de deficiência. Concordamos em absoluto com 

Rodrigues (2006:39), pois acreditamos “que a experiência de uma “escola para todos e para 

cada um” é a primeira e decisiva experiência de inclusão e de prevenção da exclusão”. 

 Nesta proposta de trabalho de investigação, a abordagem que propomos realizar 

acredita nas diferenças como factores de enriquecimento mútuo em todos os momentos do 

processo educativo e defende uma Escola Inclusiva enquanto movimento da procura de uma 

Escola para todos. Também neste ponto subscrevemos a ideia de Rodrigues (2006:39) quando 

este afirma que “uma escola que acolhe as diferenças, a colaboração, a convivência é um bom 

princípio para combater a exclusão social”. 

                                           
1 Qualquer que seja a origem, natureza e gravidade das suas deficiências e dificuldades, as pessoas com 
deficiências têm os mesmos direitos fundamentais que o seus concidadãos da mesma idade. “Todas as escolas 
deveriam reconhecer e dar resposta a diferentes necessidades dos seus alunos e proporcionar um continuum de 
apoios e serviços que respondam a estas necessidades”. The United National, 1975, Declaration os Rights of 
Disabled People. 
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 Tal com Porter (2001), consideramos que é importante repensar o papel da educação 

na nossa sociedade, que deverá ser benéfico e positivo para todos, bem como é urgente a 

sociedade mudar e adaptar uma filosofia de inclusão. É neste sentido que Santos (2007:20) 

afirma que o “imperativo na educação passa por uma atitude de concertação educativa que 

deve presidir ao relacionamento entre os professores, as famílias, os alunos e os elementos da 

comunidade escolar”. Este pensamento está de acordo com a ideia cada vez mais partilhada 

por todos, de que “a Educação envolve toda a pessoa humana nas suas dimensões cognitivas, 

emocionais, afectivas, relacionais, psicológicas e sociológicas, entre outras”, como referiram 

Alves e Gomes (2009:4). 

 Se não se permitir o acesso da criança ou jovem a uma Educação Inclusiva, afigura-se-

nos como uma penalização que não se enquadra nos objectivos delineados na política da 

educação, que se baseia em premissas de igualdade de oportunidades, com reconhecimento da 

diferença e da singularidade consagrado na LBSE 2 no seu artigo 3.º em que «O sistema 

educativo organiza-se de forma a: […] d) assegurar o direito à diferença, mercê do respeito 

pelas personalidades e pelos projectos individuais da existência, bem como da consideração e 

valorização dos diferentes saberes e culturas». 

  A escola tem por isso o dever de responder a este desafio, ideia reforçada pela 

afirmação de Santos (2007:19) que considera que “a escola tem como função principal gerir, 

tomar decisões e criar condições de processos democráticos, funcionando como um centro 

cultural e educacional dos alunos e da restante comunidade escolar. Deve promover-lhes o 

desenvolvimento integral numa perspectiva de preparação para a vida social, profissional e 

como cidadãos críticos e construtivos”. Cada vez mais a escola tem de ter consciência de que 

a educação é uma responsabilidade colectiva (Leite, 2009). 

 Em conclusão, é nossa convicção que deveremos continuar a lutar de forma veemente 

pelo direito de uma educação inclusiva e de qualidade para todos.  

 

Dimensão Pessoal 

 

 Do ponto de vista das motivações pessoais que conduziram à escolha do tema inerente 

à investigação que pretendo vir a desenvolver, há a considerar sobretudo aspectos de ordem 

pessoal e profissional, pois as motivações pessoais para a abordagem do tema a investigar não 

                                           
2 Lei de Bases do Sistema Educativo - LBSE (Lei nº46/86 de 14 de Outubro). 
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podem ser dissociadas de uma parte significativa e muito importante da minha história de vida 

profissional. 

 Pessoalmente sempre me senti mobilizada por interesses ligados ao desenvolvimento 

social, contra a exclusão, por isso aderir ao movimento de procura de uma “Escola para 

todos” constituiu um processo natural, que me fez participar em diferentes projectos fora da 

Escola e tomar contacto com diferentes realidades. Foi decisiva e determinante a experiência 

no projecto ”TeleAula Hospitais”3 inicialmente no IPO - FG (Instituto Português de 

Oncologia - Francisco Gentil), em que fui confrontada com a problemática educativa dos 

alunos internados e posteriormente no CANTIC, onde continuei a contactar de perto com 

outras realidades, também elas centradas na criança e/ou jovem quer com deficiência motora 

severa quer com doença crónica grave, em idade escolar, que se encontrava em situação de 

internamento hospitalar e/ou retido no domicilio. Essa experiência veio possibilitar a criação 

de dinâmicas de abertura, de práticas pedagógicas diferenciadas e de solidariedade.  

 Esta experiência transitoriamente vivida e o gosto pelos desafios, levou a que quando 

regressei à Escola, nascesse um sentido heurístico de procura e de compreensão no direito que 

todas as pessoas têm de fazer parte da sociedade. Este sentir conduziu-me ao projecto de 

trabalho que tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos três anos, e consequentemente 

ao tema que me proponho abordar de forma mais profunda, o processo de inclusão dos alunos 

inseridos num Projecto de Percurso Curricular Alternativo. 

A minha implicação, enquanto interveniente, e a reflexão destes últimos anos de 

trabalho permitiu-me fazer algumas constatações e identificar algumas concepções que os 

alunos e encarregados de educação têm face à escola e que podem originar situações que 

colocam os professores, perante verdadeiros dilemas. Com efeito, os alunos esperam dos 

professores algo que nem sempre vai ao encontro daquilo que estes lhes podem oferecer. O 

contacto particular com os colegas que leccionam turmas de Percurso Curricular Alternativo 

em diversas escolas permitiu-me tomar consciência de algumas perspectivas diferentes sobre 

a inclusão e a educação dos alunos integrados em turmas de PCA. Também ao longo da 

minha experiência, quer como Directora de Turma quer como Coordenadora dos PCAs nos 

últimos dois anos, foi-me permitido o contacto com situações diversificadas, algumas 

problemáticas, assim como o modo como tais situações são entendidas e resolvidas pelos 

diferentes participantes. Os aspectos referidos têm-me não só conduzido a um crescimento 

profissional, mas também à necessidade constante de busca de conhecimentos que possam 

                                           
3 TeleAula Hospitais – Projecto em que o CANTIC foi pioneiro em 1999 
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ajudar ao entendimento mais profundo das situações complexas e resolução de problemas que 

se nos colocam no quotidiano.  

 

Pertinência do estudo 

 

 Com esta investigação pretendemos analisar o processo de inclusão educativa de 

jovens integrados em turmas de PCA, no sentido de trazer à luz dados que permitam 

compreender o que os Alunos, Professores e Encarregados de Educação pensam sobre este 

tipo de projectos e de que forma estes projectos correspondem às suas expectativas, como é 

que estes projectos potenciam o desenvolvimento destes jovens e que incremento qualitativo 

trazem ao sistema educativo. 

 De facto, não podemos ignorar o paradigma da diferença, se queremos uma educação 

para todos, numa sociedade cada vez mais confrontada com a diversidade, complexidade e 

com a multiculturalidade. É necessário investir em escolas mais inclusivas, que se esforcem 

por responder às diferenças existentes entre os alunos que as frequentam, quer em termos 

sociais, económicos, culturais e éticos, quer em termos individuais, ao nível dos projectos de 

vida, das suas motivações e dos seus estilos. Como defendem Ainscow e Ferreira (2003:109), 

citados por Sanches e Teodoro (2007:110), falar de educação inclusiva, é ““falar” em nome 

do oprimido, do vulnerável, (…) é responder às necessidades básicas da educação e 

desenvolver-se em direcção à reivindicação para a educação de todos os grupos que vivem em 

desvantagem (…) é implementar mudanças no sistema de ensino como um todo e não 

somente para as crianças com NEE (…) é reflectir sobre a emergência de uma nova sociedade 

com os seus princípios de direitos humanos para todos e não somente para aqueles que já 

possuem privilégios.” Esta é por isso uma problemática com evidente actualidade, quer pela 

crescente oferta de sistemas e produtos, que quando utilizados de forma pedagogicamente 

integrada constituem ferramentas de apoio importantíssimas para os alunos, quer pelos cada 

vez maiores desafios com que se defrontam os professores que desejam ou têm de incorporar 

estas turmas na sua prática profissional.  

 A escola tem de se repensar no seu todo, para responder aos desafios da escola 

inclusiva. Como o afirma Mittler (2003:34), a inclusão implica uma reforma radical nas 

escolas em termos de lideranças, de currículo, avaliação, pedagogia e formas de gestão da sala 

de aula. 

 O que cria mudança, beneficio, conhecimento e saber é a atitude das pessoas que 

mediatizam os processos de aprendizagem e o envolvimento do próprio aluno nesse processo. 
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O professor é, numa perspectiva construtivista, considerado como o actor facilitador do 

sucesso de aprendizagem destes alunos. “O professor será cada vez menos mero transmissor 

de informação e /ou de conhecimento, para se transformar de forma crescente num tutor das 

aprendizagens pessoais e grupais” (Roberto Carneiro, 2004). 

 Tendo em conta que a sociedade está em constante mudança, marcada pela 

instabilidade, pela imprevisibilidade, pela incerteza, e que por isso nem sempre estamos 

preparados para responder de forma adequada aos novos desafios, tal a velocidade a que estes 

se sucedem, devemos ter a consciência de que a mudança não existe por si só, ela apenas 

acontece se cada um de nós reconhecer as suas responsabilidades nessa mudança. Do nosso 

ponto de vista, consideramos que cada um de nós, individual e colectivamente, tem o dever 

cívico de participar na procura de respostas alternativas, e de enfrentar os problemas que vão 

surgindo. Tal como outros autores, nomeadamente Sousa Santos (1990:11), defendemos o 

contexto social que a ciência pós-moderna deverá ter. Concordamos plenamente com o autor 

quando ele considera que “a ciência deve ser compreendida enquanto prática social do 

conhecimento, uma tarefa social de conhecimento…”. “A palavra-chave na investigação 

deverá ser solidariedade”, como afirma Machado (2004) que considera ser esta a nossa única 

saída, conceito com que nos identificamos. Com este nosso estudo, certamente surgirá a 

oportunidade para uma reflexão mais sistematizada e centrada sobre os vários aspectos da 

prática. 

 Em resumo, consideramos este estudo pertinente, na medida em que ele pode vir a 

contribuir para a consciencialização, em apoio à aprendizagem de cidadãos com necessidades 

diferentes, proporcionando uma resposta ao direito destes jovens à Educação. 

 

Problemática e Questões da Pesquisa - Investigação 

 

O Objecto de Estudo 

 

 Com base neste conjunto de vivências, observações, constatações pessoais e 

profissionais apresentadas anteriormente, e dada ainda a nossa convicção a favor de uma 

Escola Inclusiva, sentimos necessidade de direccionar a temática da investigação de 

Mestrado, para uma abordagem que nos possibilite questionar e contribuir, para um melhor 

entendimento acerca dos aspectos que procuramos investigar, referentes ao processo de 

inclusão na escola. Com a pretensão de melhor compreendermos o processo de inclusão 

educativa de jovens integrados em turmas de Percurso Curricular Alternativo, procurámos 
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recolher informações sobre o seu funcionamento e sobre a avaliação em geral, nomeadamente 

sobre as representações dos alunos, professores e encarregados de educação acerca desta 

problemática. Estamos contudo conscientes de que a escolha de um caminho para abordar esta 

problemática, que se nos afigura complexa, não se trata de um processo linear.Com esta 

análise não pretendemos chegar a um juízo de valor sobre a aplicação do actual modelo, mas 

conhecer melhor o seu funcionamento.  

 

Objectivos e Questões da Investigação 

 

 No âmbito deste trabalho de investigação, interessa-nos estudar os indicadores de 

realização deste processo de inclusão, destacando-se entre outros, as possíveis mudanças das 

práticas dos professores e compreender se é possível permitir efectivamente uma Educação 

em ambiente não restritivo, minorando os efeitos decorrentes do afastamento motivacional 

dos alunos em relação à escola. Interessa-nos tão-somente o processo, as vivências dos 

alunos, que serão por certo variadas e imprevisíveis. 

 Na nossa opinião este é um tema pertinente e actual, que tem subjacente uma 

perspectiva de educação inclusiva. 

 Assim sendo, no presente trabalho pretende-se organizar uma reflexão em torno da 

seguinte questão:  

 “Como se processa a inclusão na Escola dos alunos inseridos num Projecto de 

Percurso Curricular Alternativo?” 

 Conscientes da multiplicidade de olhares que poderemos lançar sobre esta questão 

inicial de investigação, surgem como objectivos norteadores da mesma os seguintes: 

Compreender, a partir do ponto de vista destes Jovens, Professores e Encarregados de 

Educação se o PCA contribuiu para a inclusão dos jovens na escola. 

Identificar que mudanças se operaram nas práticas dos professores que lidaram com estes 

jovens. 

Clarificar as perspectivas de futuro dos alunos inseridos numa turma PCA. 

 

Com a finalidade de sistematizar o estudo que pretendemos vir a realizar, é apresentado na 

figura 1.1, um diagrama onde se destacam os alunos participantes nesta investigação. As 

concepções de ensino, o contexto de ensino, a história de vida dos alunos, as TIC e os 

Mediatizadores, são factores que importa considerar na questão central deste estudo. Também 

consideramos pertinente a referência a outros projectos de investigação realizados neste 
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Alunos 

 
Projectos implementados  

 

História de vida 
(Dimensão Saúde, 
Psicológica e Social) 

 

Professores / 
Educadores, 

outros 

Mediatizadores 

 

(Dimensão Pedagógica) 

 

Contexto de ensino 

Como se processa a inclusão na escola dos aluno inseridos 
num Projecto de Percurso Curricular Alternativo? 

 

 

Escola (sala de aula) 
Práticas pedagógicas (metodologias, 
conteúdo, estratégicas, organização) 

Concepção de ensino 

campo, o modo como se processa a sua influência, que por certo irá reflectir-se directa ou 

indirectamente no processo de inclusão destes alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Contexto do problema 

 

Organização do Estudo 

 

 A apresentação deste estudo está organizada em cinco capítulos.  

 O primeiro é a introdução ao estudo, onde se apresentam os pressupostos do estudo, 

incorporando a sua pertinência e objectivos.  

 No segundo capítulo fundamenta-se o estudo realizado, procedendo-se ao 

enquadramento e abordagem teórica de alguns conceitos fundamentais para o tema em estudo, 

conceitos esses que procuramos explicitar, analisando contributos teóricos de diversos 

autores. Fazem-se ainda referências a resultados de investigações de outras experiências 

similares e reflectimos sobre a legislação que ocorreu no nosso país nos últimos 23 anos.  
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 No terceiro capítulo descreve-se a orientação metodológica seguida. Encontra-se 

dividido em 3 partes, a caracterização dos participantes e do campo de estudo (onde foram 

recolhidos os dados empíricos), a descrição dos procedimentos de estudo e a discussão de 

algumas das vantagens na utilização de uma abordagem qualitativa, descrevendo o contexto 

educativo.  

 No quarto capítulo apresentam-se os resultados organizados de acordo com os três 

grupos de actores que participaram neste estudo.  

 Por último, no quinto capítulo, faz-se a discussão dos resultados e enumeram-se 

algumas reflexões finais e conclusões deste trabalho, as limitações do estudo, tendo por base o 

referencial teórico que traçámos, bem como as questões que se levantaram na sequência da 

investigação e que ficam em aberto, podendo vir a constituir o ponto de partida para futuras 

investigações. 
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CAPITULO 2 

 

Enquadramento da Problemática em Estudo 

 

 

“(…) todos os indivíduos e todos os órgãos da 
sociedade (…) se esforcem, pelo ensino e pela 
educação, por desenvolver o respeito desses direitos e 
liberdades (…)” 
 
Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos 

 

 

Contexto do Estudo e Revisão Legislativa 

 

        A nossa investigação desenrola-se na Escola Laranja, local onde tem decorrido a nossa 

experiência destes últimos três anos e onde assistimos à implementação de alguns projectos de 

Percurso Curricular Alternativo, bem como de Cursos de Educação e Formação. Desde o ano 

lectivo de 1994/1995, a responsável pela introdução destes projectos na Escola Laranja, na 

altura os chamados Currículos Alternativos, foi a Psicóloga do SPO. Como esta nos afirmou, 

estava preocupada com a ausência de soluções para a inclusão de jovens com problemas de 

insucesso escolar, elevado absentismo, com problemas comportamentais graves, em risco de 

exclusão do sistema educativo, ao qual por direito deveriam pertencer. Entusiasta da Reforma 

Educativa iniciada em 1986, apoiava as suas ideias na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), que definia o ensino Básico como universal e obrigatório, 

garantindo o direito a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

escolares. Constituía primeiro objectivo do ensino básico, «assegurar uma formação geral 

comum a todos os portugueses que lhes garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus 

interesses e aptidões, […] promovendo a realização individual em harmonia com os valores 

da solidariedade social». Nos anos 90 esta ideia foi reforçada pela Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, aprovada pela Conferência Mundial de Jomtien em Março de 1990, que 

preconizava «a diversidade, a complexidade e a permanente evolução das necessidades de 

educação básica, exigem o alargamento e a constante redefinição do âmbito da educação 

básica, de modo que as necessidades básicas, que são diferentes, sejam satisfeitas através de 

um leque diversificado de ofertas de formação [. . .] desde que os programas alternativos 
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tenham os mesmos níveis dos do sistema escolar e sejam devidamente apoiados». Nesta época 

surgiram vários programas. Em 1988 o Programa Interministerial de Promoção do Sucesso 

Educativo (PIPSE)4, em 1991 o Programa de Educação Para Todos (PEPT)5, em 1993 o 

Projecto de Educação Intercultural (PEI)6 e também em 1993 surgem os Sistemas de 

Incentivos à Qualidade da Educação (SIQE)7 . Em 1994, a Psicóloga propôs o seu projecto ao 

órgão directivo da Escola Laranja vigente na altura, que o aceitou e se empenhou na 

organização do espaço e materiais que viabilizassem o mesmo, permitindo a constituição de 

uma turma de Currículos com 17 alunos, a funcionar no ano lectivo 94/95. O projecto tinha 

por base a legislação existente para o ensino recorrente nocturno (despacho 49/SEAM/88 de 

27 de Novembro), o despacho 32/SERE/91 de 7 de Setembro, que reforçava a linha da 

adaptação curricular e programática dos conteúdos de ensino, visando a criação de soluções 

alternativas, inovadoras e criativas, e o Despacho n.º 178-A/ME/93 de 30 de Julho, que 

clarificava o conceito de apoio pedagógico, apresentando os currículos alternativos, 

designadamente no n.º 8, alínea d), como uma das suas modalidades e estratégias. A criação 

de currículos alternativos aparecia assim como uma via inovadora e com inúmeras 

potencialidades na procura de soluções alternativas, ajustadas à diversidade de casos que não 

se enquadravam quer no ensino regular, quer no ensino recorrente.  

 Neste enquadramento legislativo, o projecto iniciado na Escola Laranja em 94/95 

escolheu como orientação principal, a sensibilização ao mundo do trabalho, através do 

fornecimento de um conjunto de experiências e saberes que facilitasse a continuação dos 

estudos e a integração dos alunos em cursos de pré-aprendizagem profissional. A formação 

prática centrou-se na área das Madeiras e Electrotecnia, opção que resultou da articulação 

entre a escola, o Centro de Emprego e Formação Profissional da zona e a Autarquia. Este 

                                           
4 PIPSE – O Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo, surgido de uma resolução do 
conselho de Ministros de 10/12/87 – D.R.II Série – 21/01/88, destinava-se a reforçar a acção e os meios 
educativos em zonas prioritárias caracterizadas por índices muito elevados de insucesso, tentando criar 
condições para uma total escolarização ao nível do 1ºciclo do ensino básico. 
5 PEPT – O Programa Educação Para Todos, surgido de uma resolução do Conselho de Ministros nº29/91 de 
16/05, destinava-se a alunos dentro da escolaridade obrigatória, particularmente para as crianças que 
frequentavam o 1º ciclo do ensino básico e tinha como objectivos principais, assegurar o acesso para todos a uma 
escolaridade básica de nove anos, assegurar o sucesso com qualidade para todos, desenvolver uma cultura de 
escolaridade prolongada e qualificante, romper o isolamento das escolas e dos professores do 1º ciclo e 
promover a qualidade das aprendizagens para todos. 
6 PEI – Projecto de Educação Intercultural, aplicado através do Despacho nº70/ME/93, de 6 de Agosto, visava 
aumentar as condições de sucesso em escolas do ensino básico, situadas em áreas urbanas e suburbanas onde 
existiam uma grande concentração de populações pertencentes a minorias étnicas e culturas diversas. 
7 SIQE – Sistemas de Incentivos à Qualidade da Educação, aplicado através do Despacho nº 113/ME/93, tinha 
como uma das finalidades apoiar as escolas mais carenciadas através de projectos educativos de forma a corrigir 
simetrias e potenciar o mais possível a igualdade de oportunidades. 
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curso teve bastante sucesso entre os alunos, o que deixou a nossa dinamizadora muito 

animada a prosseguir com novos projectos.  

 Decorriam ainda os anos 90, e a nível Nacional tinha sido criada uma Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação pelo supracitado Despacho n.º 32/SERE/91, dando conta da 

existência de uma multiplicidade de experiências, quer em número quer na forma de 

organização, confirmando o carácter inovatório e criativo do processo. No entanto segundo 

esta Comissão, essa multiplicidade de experiências exigia a definição de um quadro legal 

suficientemente flexível, para não limitar a liberdade de cada escola ou entidade organizadora, 

na oferta das respostas mais adequadas às necessidades dos alunos. 

 Na sequência desta reflexão e tendo o ano de 1996 sido proclamado como o Ano 

Europeu da Educação e Formação ao Longo da Vida, foi declarado na altura, ao abrigo dos 

artigos 2 e 7 da Lei 46/81 de 14 de Outubro, a necessidade de criação de currículos 

alternativos, conforme documentado no Despacho 22/SEEI/96 de 20 de Abril de 1996. Em 19 

de Junho de 1996 é publicado no DR, II Série, n.º 140, o Despacho n.º 22/SEEI/96, de 20 de 

Abril de 1996, da Secretária de Estado da Educação e Inovação, Ana Benavente. Este 

Despacho aprovava medidas “de combate à exclusão escolar, definindo o enquadramento 

legal para os Currículos Alternativos”. Em linhas gerais, este despacho considerava que 

“numa escola caracterizada pelo elevado grau de heterogeneidade sócio - cultural, em que as 

motivações, os interesses e as capacidades de aprendizagem dos alunos são muito 

diferenciados, os estabelecimentos de ensino deverão ter condições para o desenvolvimento 

de pedagogias diferenciadas, adequando a estratégia pedagógica às necessidades de cada 

aluno ou grupo de alunos, procurando, desse modo, equilibrar as diferenças através da 

diversificação das ofertas educativas e de formação”. Este documento vinha confirmar a 

permissão da criação de turmas de currículos alternativos, as do ensino básico regular e 

recorrente, sendo a autorização para o seu funcionamento da competência do director do 

Departamento da Educação Básica, após parecer do respectivo director regional de educação. 

 No final dos anos 90, o Documento Orientador das Politicas para o Ensino Básico, 

publicado pelo Ministério da Educação em 1998, sublinhava que «a escola precisa de se 

assumir como um espaço privilegiado de educação para a cidadania e de integrar e articular, 

na sua oferta curricular, experiências de aprendizagem diversificadas, nomeadamente mais 

espaços de efectivo envolvimento dos alunos e actividades de apoio ao estudo». 

 Na Escola Laranja, os projectos de PCA iam sucedendo com sucesso razoável, isto é, 

com poucas retenções segundo as palavras da psicóloga, privilegiando-se uma pedagogia 

diferenciada, conducente à autonomia do formando, numa abordagem interdisciplinar, 
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centrada na resolução de problemas reais e recorrendo-se à pluridocência em algumas áreas 

disciplinares. Pretendia-se com estes projectos permitir aos alunos, a aquisição de 

conhecimentos mínimos, com base nos conteúdos programáticos concebidos para o ensino 

recorrente. Desta forma, a escolarização destes alunos, a par da sensibilização ao mundo do 

trabalho, pressupunha uma interacção escola/sensibilização profissional para que os alunos 

encontrassem incentivo e necessidade de aprender. Era uma tentativa de motivar os jovens 

abrangidos pela escolaridade obrigatória, para a aprendizagem através da sensibilização a uma 

pré-aprendizagem profissional. Um dos aspectos que actuava como motor aliciante para os 

alunos que integravam estes projectos, era estes terem a possibilidade de fazer o 5.º e 6.º ano 

num só ano, usufruírem de uma componente prática com professores que davam áreas 

diversificadas e serem encaminhados para Centros de Formação Profissional. 

 No entanto, apesar de no terreno estes projectos parecerem resultar, por atingirem na 

quase plenitude os objectivos que tinham levado à sua criação, começaram a surgir algumas 

vozes críticas em relação à criação destes projectos de “currículos alternativos” como uma 

medida destinada a garantir a “diferença”, com base na concretização de pedagogias 

“diferenciadas”. Estamo-nos a referir a um trabalho de investigação sobre a aplicação do 

projecto “Escolas e territórios”, relativo aos anos 1997 e 1998, realizado pelos investigadores 

Rui Canário, Natália Alves e Clara Rolo. 

 Subjacente ao Despacho n.º 22/SEEI/96, surge uma medida de política educativa 

iniciada a partir do ano lectivo de 1996/1997, com o Despacho 147-B/ME/96, consagrando-se 

a criação dos TEIP. Como citam Canário, Alves e Rolo (2001:64), nesse documento 

afirmava-se pretender, no quadro do “apoio às populações mais carenciadas”, criar nas 

escolas “condições geradoras de sucesso escolar e educativo dos seus alunos”, com o 

objectivo primordial de “promover a igualdade do acesso e do sucesso educativo da 

população escolar do ensino básico”. Para os referidos autores, esta clareza dos objectivos 

iniciais é “rapidamente desmentida” pelo documento legal que “operacionaliza” o 

funcionamento dos TEIP (Despacho conjunto n.º 73/SEAE/SEEI/96), que na definição de 

TEIP, enfatiza o objectivo de desenvolver “projectos plurianuais que visem a melhoria da 

qualidade educativa e a promoção da inovação”, mais tarde a tónica passaria a ser considerar 

os TEIP como um percurso na luta contra a exclusão social. Segundo os mesmos autores, a 

finalidade dos TEIP exprime alguma ambiguidade e incoerência, que se traduz na 

coexistência entre lógicas distintas e marcadas por profundas contradições que remontam aos 

anos 60 e 70 na lógica da “igualdade de oportunidades” e aos anos 80 e sobretudo 90, na 

lógica da “qualidade” e da “luta contra a exclusão”. A mesma crítica é efectuada em relação 



24 

 

ao Programa PEPT, já referenciado por nós anteriormente. Do ponto de vista destes autores, a 

fundamentação do Despacho 22/SEEI/96 desempenha uma “função retórica que se torna clara 

quando confrontada com o carácter de “excepção”, de “última medida”, tendo como alvo 

grupos muito específicos de alunos com “problemas comportamentais e de aprendizagem”, 

que é igualmente atribuído aos “currículos alternativos”, Canário, Alves e Rolo 

(2001:136/137). Ao referirem-se no seu trabalho a uma experiência de um currículo 

alternativo, considerada particularmente positiva pelas identidades oficiais, (publicada em 

“Contactos. Currículos Alternativos”, (n.º 1, 1997)), Canário, Alves e Rolo (2001:137), 

criticaram as estratégias educativas “compensatórias” descritas nessa experiencia educativa, 

pois afirmam que podem desencadear “potenciais efeitos perversos”, susceptíveis de “reforçar 

os mecanismos e as características que dão origem às desigualdades que se afirma pretender 

corrigir”. Na opinião destes autores, o que “está no essencial, subjacente à política TEIP é, 

como no caso da criação de “currículos alternativos”, uma lógica “paliativa” que pretende 

minimizar, ao nível do sistema escolar, os efeitos decorrentes da invasão da escola pelos 

problemas sociais da “pobreza” e da “exclusão”, Canário, Alves e Rolo (2001:139). 

Consideram uma ambiguidade, esta lógica “paliativa” que é apresentada com o fundamento 

de proporcionar uma “igualdade de oportunidades”, mas cuja finalidade remete para uma 

lógica de “democratização”. Paradoxalmente, como afirmou Dubet (1999), citado por 

Canário, Alves e Rolo (2001:15) a democratização da escola comprometeu-a com a produção 

das desigualdades e ela deixou de poder ser vista como uma instituição justa num mundo 

injusto, aumentando os níveis de frustração e desencanto. 

 Para estes autores, a criação de “turmas especiais” com “currículos alternativos”, 

representa uma “variante mais refinada do modo como a organização escolar historicamente 

respondeu ao número e à diversidade dos públicos escolares”, ou seja, na sua óptica reduziu-

se a complexidade e passou-se a tratar um grupo como se fosse apenas uma pessoa, aquilo a 

que chamam o famoso “aluno médio”, Canário, Alves e Rolo (2001:121).  

Podemos perceber, de acordo com todas as ideias descritas anteriormente, que até ao final dos 

anos 90, no âmbito do ensino básico, foram lançadas como medidas de combate à exclusão, 

os currículos alternativos, a constituição de territórios educativos de intervenção prioritária e 

os cursos de educação e formação profissional inicial. 

   No ano de 2001, a Reforma Educativa, iniciada em 1986, com a publicação da LBSE, 

encontra um novo reforço no decreto-lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro. Neste decreto «assume-

se como objectivo estratégico a garantia de uma educação de base para todos, […] objectivo 

que implica conceder uma particular atenção às situações de exclusão…». São sugeridas 
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novas perspectivas sobre a concepção, desenvolvimento e a adequação do currículo, 

«emergindo a necessidade de ultrapassar uma visão de currículo como um conjunto de normas 

a cumprir de modo supostamente uniforme em todas as salas de aula e de ser apoiado, no 

contexto da crescente autonomia das escolas, o desenvolvimento de novas práticas de gestão 

curricular», no qual se enquadram as novas áreas curriculares não disciplinares. Estas 

mudanças exigem um repensar sobre o papel e as funções das escolas, dos professores e da 

comunidade escolar. Segundo esta lei, acresce ainda, no quadro do desenvolvimento da 

autonomia das escolas, que compete a estas estabelecer as estratégias de desenvolvimento do 

currículo nacional, no âmbito de um projecto curricular de escola, o qual deverá ser 

desenvolvido em função do contexto de cada turma, num projecto curricular de turma, 

visando deste modo adequar o currículo ao contexto de cada escola. 

 Já neste novo século, foram também introduzidas alterações na LBSE pelas leis n.º 

115–A/97 de 19 de Setembro e 49/2005 de 30 de Agosto. Continua a consagrar-se o carácter 

universal, obrigatório e gratuito do ensino básico, enunciando entre os objectivos a prosseguir 

pelo Ensino Básico (artigo 7.º, alínea b) a garantia de uma formação geral comum a todos os 

cidadãos que «inter-relacione o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a 

cultura do quotidiano».  

  Em consonância com esta perspectiva, o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 

de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, 

diploma que aprova a reorganização curricular do ensino básico, sublinha «a necessidade de 

se implementarem percursos curriculares diversificados que tenham em consideração as 

necessidades dos alunos, de forma a assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e 

combater a exclusão». 

 Passados quase 25 anos desde a reforma educativa de 86 e apesar da reorganização 

curricular e das mudanças a ela associadas, em 2006 continuaram a perdurar as bolsas de 

alunos revelando insucesso escolar repetido e /ou problemas de integração na comunidade 

educativa da Escola Laranja. Como nos confessava a psicóloga, era necessário continuar a 

agir e talvez por isso, “alheia” a todas as reflexões contrárias à criação de turmas de PCA, 

continuou a dinamizar projectos deste tipo.  

 Em Janeiro desse ano, nova legislação entrou em vigor, com o Despacho Normativo 

n.º 1/2006 de 6 de Janeiro, que revoga o despacho n.º 22/SEEI/96. Com ele são introduzidas 

algumas alterações ao anterior despacho, estando agora mais adequado ao Decreto-lei 6/2001. 

A ideia base que está na origem da constituição de turmas de PCA, permanece a mesma. 

Destacaremos por isso algumas diferenças que considerámos mais relevantes, nomeadamente, 
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a determinação de que os PCA destinam-se aos alunos até 15 anos de idade inclusive. Caso 

estejam num PCA e os alunos tenham atingido os 15 anos de idade e não tenham ainda 

concluído a escolaridade obrigatória, deverão ser integrados em CEF; segundo a lei, 

atendendo à especificidade do público-alvo dos PCA, a constituição de turmas poderá ter 

como número mínimo 10 alunos e os professores deverão reunir quinzenalmente; estes alunos 

estão sujeitos ao regime de assiduidade geral do aluno, (Estatuto do Aluno do Ensino não 

Superior) constante da Lei n.º 30/2002 de 20 de Dezembro; no âmbito da Organização do 

percurso, no ponto n.º 6, os conteúdos do projecto são determinados tendo em consideração os 

resultados de uma avaliação diagnóstica, as necessidades e os interesses dos alunos, bem 

como o meio em que se inserem, mas dever-se-á ter em conta os pontos n.º 2, n.º 3 e n.º 5. No 

ponto n.º 2, pode ler-se que «a estrutura curricular de cada ciclo deve ter como referência os 

planos curriculares constantes do Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, com as alterações 

introduzidas pelo decreto - Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, acrescida de uma formação 

artística, vocacional […] que permita uma abordagem no domínio das artes e ofícios, das 

técnicas ou das tecnologias em geral.» 

 No ponto n.º 3 pode ler-se que a matriz curricular […] deve assegurar a aquisição de 

competências essenciais definidas para o ciclo de ensino […] nomeadamente em Língua 

Portuguesa e Matemática, permitindo a permeabilidade entre percursos […]. No ponto n.º 5 

pode ler-se que a transição de um aluno com PCA para o currículo regular, pode ocorrer em 

qualquer momento do ano lectivo.  

 Foi com base nestas novas orientações que se constituíram as turmas de PCA, que 

participaram neste estudo. Temos noção contudo, que a mudança na forma de encarar a 

problemática destes alunos, dificilmente resultará, se se continuar a verificar a grande 

assimetria que encontramos na resposta escolar aos mesmos, carecendo da existência de 

acções sólidas, que preveja na globalidade a situação escolar dos alunos. Nestes anos 

encontrámos boas e más práticas, no que diz respeito à escolaridade destes jovens. Através da 

implementação de projectos, sabemos que é possível não só a escolaridade destes alunos 

como a sua socialização, implicando um leque variado de opções. Estas pressupõem 

metodologias diferentes, em que professores e alunos terão de estar abertos à inovação, 

adoptando novos materiais e recursos educativos, introduzindo alterações a nível da prática 

lectiva, alterando a sua maneira de pensar sobre o ensino. 

 Do contacto com estes alunos, sabemos que qualquer aluno necessita de reforço, 

mediatização, ambiente de aprendizagem favorável, bons níveis de auto-estima, autonomia e 

um plano de trabalho adequado ao seu perfil psicopedagógico, tendo em conta o meio 
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sociocultural já desfavorecido. Também constatámos entre outros, que se aprende melhor em 

grupo, quando o grupo funciona como um elemento motivador, quando se pratica e se reflecte 

sobre o aprendido, quando se tem um papel activo na sua própria aprendizagem, quando os 

momentos de aprendizagem são significativos para o aluno e as situações são mediatizadas 

pelo professor. 

 Quando muda o contexto da educação é imperioso que se reexaminem práticas face 

aos novos desenvolvimentos e se adaptem estratégias e procedimentos que se coadunem com 

os mesmos. 

 Os aspectos referidos têm provocado momentos de reflexão que nos têm conduzido a 

um crescimento profissional, mas também à necessidade constante da busca de 

conhecimentos que possam ajudar no entendimento mais profundo, das situações 

problemáticas e resolução de problemas que se colocam no quotidiano destes jovens. Temos 

consciência que importa conhecer outros projectos, suas inovações e funcionamento, pois 

certamente constituirão um contributo valioso para o desenvolvimento desse trabalho. 

 

Contributos teóricos e conceptuais 

 

 Com base na experiência de trabalho destes últimos anos, na consulta a projectos que 

se encontram a decorrer no terreno, na consulta de legislação e na recolha bibliográfica que 

considerámos pertinente consultar, construímos o quadro conceptual deste trabalho. 

 Constituem as finalidades do presente estudo, compreender a partir do ponto de vista 

dos EE, Professores e Alunos, se o PCA contribuiu para a inclusão dos jovens na escola, 

conhecer as perspectivas dos professores e alunos sobre as mudanças operadas 

respectivamente quer na prática lectiva, quer nas atitudes, bem como clarificar as perspectivas 

de futuro dos alunos. Para tal, organizaremos os contributos teóricos e conceptuais à volta de 

três temas, que constituem os pontos fundamentais e orientadores da presente investigação: 

educação para a inclusão, mudanças e inovações, perspectivas futuras.    

 

Educação para a inclusão 

 

 Parece ser consensual o facto de nos últimos anos haver uma progressiva 

sensibilização, face ao movimento para uma Educação Inclusiva, que está a ganhar cada vez 

mais adeptos. No relatório para a UNESCO da Comissão Internacional, em 1996, já se 

reforçava o apelo para o “respeito pela diversidade e pela especificidade dos indivíduos 



28 

 

constitui, de facto um princípio fundamental, que deve levar à exclusão de qualquer forma de 

ensino estandardizado”, Delors et al (2000:48). Neste contexto, a “definição duma educação 

adaptada aos diferentes grupos minoritários, surge como uma prioridade”, Delors et al 

(2000:51). Portugal não é alheio a este movimento, como o afirmam Costa et al (2000), as 

“tendências actuais, em matéria de princípios, políticas e práticas educativas, vão claramente 

no sentido da promoção da escola para todos, no sentido da promoção da escola inclusiva”. 

Com o aparecimento do documento que estabeleceu o enquadramento legal do sistema 

educativo português, a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), estabeleceu-se uma 

concepção clara da Educação e da Escola, tornando-se imperativo desenvolver uma política 

educativa que promova uma educação inclusiva, isto é uma educação que reconheça o direito 

de todos os alunos aprenderem juntos, independentemente das dificuldades e diferenças que 

apresentam. Actualmente “o direito à educação...o favorecer o desenvolvimento global da 

personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade, garantindo o direito a uma 

justa e efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares... continua a ser o 

grande objectivo do sistema educativo”, especificado na Lei de Bases do Sistema Educativo8. 

De facto, o tema da Educação Inclusiva está na ordem do dia, passando a fazer parte da 

agenda política de muitos ministros da educação de diversos países. A Conferência 

Internacional de Educação, organizada pela UNESCO em Novembro de 2008, é disso 

exemplo, onde se procurou abrir caminho para que a comunidade internacional assumisse a 

necessidade de flexibilização dos seus sistemas educativos, de modo a reforçar a inclusão, 

melhorar os resultados da aprendizagem e reduzir as desigualdades. 

 Para além do âmbito restrito da educação especial, a educação inclusiva passa assim, 

“a ser o princípio orientador de políticas e estratégias que visam eliminar os obstáculos que se 

colocam a que todos tenham acesso à escola e nela encontrem as condições para realizar o seu 

processo de aprendizagem”, (Gaspar, 2009:14).  

 No entanto, apesar de nos últimos anos a educação atravessar um período de mudança, 

no sentido de uma educação inclusiva, não podemos esquecer que tal só foi possível, devido à 

conjugação de muitos esforços para a causa da integração de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais no ensino regular. Para compreender toda a amplitude do conceito, 

                                           
8 Capitulo I - Âmbitos e princípios – Artigo 1º - Âmbito e definição e Artigo 2º - Princípios gerais - Lei 

nº49/2005 de 30 de Agosto - actual lei de Bases do Sistema Educativo. A lei nº46/1986 de 14 de Outubro, com 
as alterações introduzidas pela Lei nº115/1997, de 19 de Setembro e com as alterações e aditamentos 

introduzidos pela presente lei, foi republicada e renumerada na sua totalidade em que ela faz parte integrante. 
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temos por isso de remontar às questões às quais a educação especial foi procurando responder 

ao longo dos últimos 30 anos. 

  Como acontece em qualquer mudança educativa, também esta tem sido confrontada 

com críticas dos seus opositores, podendo em alguns casos ser designada por “Utopia da 

Integração” (Cool, 1995:15), visto ser teoricamente aceite, mas na prática, a pressuposta 

integração tem sido objecto de resistências ou indiferença. 

 De facto existem rupturas entre os marcos legais, as políticas e as práticas. O conceito 

de inclusão, não é encarado da mesma forma pelos autores que se dedicam ao seu estudo. É 

importante por isso clarificarmos os conceitos que estão subjacentes à evolução desta mesma 

realidade e perceber as diferenças entre eles. 

 

Integração e Inclusão 

 

 O conceito de Integração surgiu em meados dos anos 50, em muitos países, estando 

directamente relacionado com a segregação de crianças com deficiência em escolas especiais. 

Foi um movimento que se deu numa época de grande movimentação social e de luta por 

direitos da justiça e igualdade. A Integração procurava incorporar na educação geral (física e 

socialmente) as crianças com deficiência, que durante muitos anos tinham estado num sistema 

segregado, paralelo, totalmente diferente. Foi um conceito promovido pela Educação 

Especial, sendo este muito mais restrito que o de Inclusão, pois não integra o aluno 

academicamente, fá-lo física e socialmente. Em Portugal, em 1974, começa o 

desenvolvimento da integração de alunos com deficiência nas escolas de ensino regular e 

desenvolve-se as associações de pais, que levaram à criação de escolas cooperativas 

(Movimento CERCI). Em 1978-1980, no Reino Unido, o comité Warnock para a Investigação 

sobre Necessidades Educativas Especiais de crianças/jovens reconheceu que os “objectivos da 

educação são os mesmos para todos os aprendizes”. Aparece o conceito do aluno com 

Necessidades Educativas e Necessidades Educativas Especiais (NEE). Durante a década de 90 

é publicado em Portugal o decreto-lei 319/91 e dá-se o inicio de uma nova perspectiva para o 

apoio dos alunos com deficiência – surge o PEI (Plano Educativo Individual). Com a 

Declaração de Salamanca (1994) reafirma-se o direito à educação de todos os indivíduos, tal 

como está inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Em 1990 

renova-se a garantia dada pela comunidade mundial, na Conferência Mundial de Jomtien 

sobre a Educação para Todos, de assegurar esse direito independentemente das diferenças 

individuais.  
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 Relembram-se as diversas declarações das Nações Unidas que culminaram em 1993 

nas Normas das Nações Unidas sobre Igualdade de Oportunidades para pessoas com 

Deficiência, as quais exortam os Estados a assegurar que a educação das pessoas com 

deficiência, é um direito inalienável que está sintetizado na Declaração de Salamanca em 

1994: 

 

  “Qualquer que seja a origem, natureza e gravidade das suas deficiências e 

dificuldades, as pessoas com deficiências têm os mesmos direitos fundamentais que os seus 

concidadãos da mesma idade”. 

                    The United National 1975 Declaration of Rights of Disabled People 

 

 Num contexto educacional, segundo Warwick (2001:111), isto significa que as 

crianças e os jovens com NEE têm o direito de ser incluídos na educação regular. 

As Nações Unidas reconheceram este facto na seguinte declaração: 

 

  “Todas as escolas deveriam reconhecer e dar resposta às diferentes necessidades dos 

seus alunos e proporcionar um continuum de apoios e serviços que respondam a estas 

necessidades”. 

                                                       The United National 1975 Declaration 

 

 Surge então o conceito de Inclusão, bastante mais amplo que o conceito de Integração, 

pois pressupõe para além da integração física, a participação através de uma verdadeira 

igualdade de oportunidades, para que todos os alunos aprendam juntos, sempre que possível, 

independentemente das suas dificuldades ou diferenças, transformando a diversidade num 

“factor de enriquecimento e um motor de desenvolvimento” (Costa,1997:9).  

 Rodrigues (2005) distingue duas dimensões complementares na Inclusão: a Inclusão 

Essencial e a Inclusão Electiva. Segundo este autor, a Inclusão Essencial é a dimensão que 

assegura a todos os cidadãos de uma dada sociedade o acesso e participação sem 

discriminação a todos os seus níveis e serviços. É uma dimensão que se prende com os 

direitos humanos e com uma acepção básica de justiça social. A Inclusão Electiva assegura 

que, independentemente de qualquer condição, a pessoa tem o direito a se relacionar e 

interagir com os grupos sociais que bem entende em função dos seus interesses. Para este 

autor, a Educação Inclusiva pode por isso ser entendida como o processo de desenvolver na 

escola, a Inclusão Essencial e a Inclusão Electiva. Nesta linha de pensamento, Sanches e 
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Teodoro (2006:69), citando Wilson (2000), consideram que a Inclusão é a palavra que hoje 

pretende definir a fraternidade, direitos humanos ou democracia. 

 Como vimos, se é verdade que a Inclusão teve as suas origens no centro das pessoas 

em situação de deficiência, ela foi muito mais além e esteve presente nos grandes movimentos 

contra a exclusão social, celebrando a condição humana, Ainscow e Ferreira (2003), citados 

por Sanches e Teodoro (2006:69). Ela deve por isso contemplar todas as crianças e jovens 

com necessidades educativas. Conforme afirma o relatório Warnock, a integração de alunos 

deficientes abriu o caminho para a educação de todos na escola regular e contribuiu para uma 

atenção crescente no sentido de proporcionar a melhor educação a cada um, 

independentemente dos seus diferentes antecedentes culturais, sociais e educativos. Isto 

implica uma outra maneira de pensar a educação de todos. Exige mudanças de concepção e 

visão de longo prazo, de modo a criar e a introduzir novas políticas. Obriga ao 

desenvolvimento de um sentido de comunidade, onde em apoio mútuo se fomente o sucesso 

escolar para todos os alunos. Formosinho (1991) salienta que fazer da escola uma comunidade 

educativa, só é possível através da responsabilização democrática e do desenvolvimento 

efectivo de todos os interessados no processo educativo. Esta perspectiva reforça a ideia de 

que esta comunidade assenta “numa escola autónoma no plano curricular, pedagógico e 

administrativo”, Formosinho (1991:33).  

 Pretende-se que a Inclusão se centre no ajustamento das necessidades de 

aprendizagem dos indivíduos. Tal facto levou à verificação da insuficiência de uma resposta 

padrão, constatando-se da importância de pensar novos papéis para a escola, que terá de 

adaptar as perspectivas de ensino a essas necessidades, da importância do professor neste 

processo e de como a sala de aula é um espaço privilegiado (adaptado do texto original, 

Wilson, 2000).  

Porter (1997), citado por Hegarty (2001:81), apresenta de uma forma esquemática as 

diferenças principais entre a integração e a inclusão: 

 

Quadro 2.1 – O apoio centrado na escola: novas oportunidades e novos desafios 

Integração Inclusão 

Centrada no aluno Centrada na sala de aula 
Resultados diagnóstico – prescritivos Resolução de problemas em colaboração 
Programa para o aluno Estratégias para os professores 
Colocação adequada às necessidades dos 
alunos 

Sala de aula favorecendo a adaptação e o 
apoio 
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 Em suma, pode afirmar-se que a partir da publicação da Declaração de Salamanca, 

este documento tem constituído uma referência para o Individuo, a Sociedade e a Escola, que 

adaptaram os seguintes pressupostos: 

 

Quadro 2.2 – Pressupostos da declaração de Salamanca 

Individuo Sociedade Escola 
Passagem da categorização 
segundo o handicap, para 
uma perspectiva mais 
holística da pessoa. 

A Diferença deixa de ser só 
uma característica pessoal. 
É também uma construção 
social. 

Consciencialização da 
necessidade de sair de um 
currículo fechado onde só 
cabem alguns. Defesa da 
flexibilidade curricular. 

Aceitação e respeito pela 
diferença. 

 Assiste-se à necessidade 
de uma construção social 
da diferença. 

Passagem de uma 
pedagogia centrada no pré-
estabelecido, para uma 
pedagogia que dá valor há 
diferença. 

Denominação de aluno 
deficiente para aluno com 
NEE. 

A não aceitação, ou a 
criação de barreiras de 
acesso ao trabalho, à 
aprendizagem, poderão 
continuar a contribuir para 
que uma deficiência se 
transforme numa 
incapacidade. 

Actualmente questiona-se a 
construção de 
escolas”tipo”. 
Apela-se á capacidade de 
se produzirem Escolas 
menos normativas. 

 
 

 Como se deixou antever anteriormente, assim como a evolução do conceito de 

Inclusão partiu do conceito de Segregação para Integração até se chegar ao conceito de 

Inclusão, também o conceito de escola foi evoluindo, da Escola Tradicional, para a Escola 

Integrativa, até à Escola Inclusiva. 

 Assim, se na Escola Tradicional estava-se indiferente perante a diferença, o objectivo 

era ensinar muitos como se fossem um, e a igualdade de oportunidades traduzia-se em dar o 

mesmo a todos, na escola Integrativa, apenas via a diferença se esta correspondesse à 

deficiência (surge o conceito do aluno deficiente e o aluno normal), a avaliação do aluno é 

essencialmente realizada por um especialista e considera-se que o aluno com NNE é um 

assunto do professor de Educação Especial. Na Escola Inclusiva, algumas inquietações se 

levantam, reconhecendo-se que a categorização de estudantes só pela sua deficiência é um 

instrumento muito pobre para nos dar a conhecer o aluno que temos. Segundo Ainscow 

(2006), “É cada vez mais claro que as formas clássicas de categorização são inadequadas, 

relativamente à diversidade de necessidades educativas especiais e que as escolas regulares 

têm de se adaptar para dar resposta a todos os seus alunos”. Por outro lado, pouco nos informa 
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sobre os reais problemas de aprendizagem do aluno e sobre a forma como o devemos 

ultrapassar. O modo como o aluno aprende, passa a ser o mote na procura das estratégias 

pedagógicas. A avaliação centra-se nos processos de aprendizagem, o apoio é dado ao 

professor, levando à criação de parcerias pedagógicas dentro da sala de aula. Esta passa a ser 

o cenário de intervenção pedagógica, apostando-se na resolução cooperativa de problemas e 

na negociação de objectivos. Reconhece-se a diferença como um aspecto enriquecedor do 

acto educativo. 

 

Quadro 2.3 – Síntese das diferenças entre Escola Tradicional, Integrativa e Inclusiva 

Escola Tradicional Escola Integrativa Escola Inclusiva 
Indivíduo abstracto Categorias Individuo e grupos  
Produto Produtos diferentes Processos 
Uniformização Dicotomia metodológica Diferenciação  
Currículo construído Currículos diferenciados Currículo em construção 

David Rodrigues: ”VII Encontro Nacional de Educação Especial” (1998) 

   

 Mas, como denúncia Warwick (2001:11), continua a existir frequentemente uma 

carência de clarificação entre o significado dos conceitos “Inclusão” e “Integração”, pois 

existe ainda muita resistência na educação regular à inclusão de jovens que desafiam o 

funcionamento da escola e causam perturbações no sistema. Como constata Rodrigues (2005), 

“ se para alguns a escola está doente porque cria a exclusão, paradoxalmente para outros o 

mal da escola é ter deixado de fazer uma mais rigorosa selecção dos alunos, em suma ser 

demasiado inclusiva”. Correia (2001:125) sublinha que “a controvérsia existe mesmo à volta 

do princípio de inclusão”, quando este se refere à integração de algumas crianças/jovens com 

determinadas necessidades educativas ao nível da deficiência profunda. Não iremos no 

entanto justificar esse desacordo, pois consideramos tal facto não ser relevante para a 

concepção teórica deste trabalho, saindo fora do âmbito do mesmo. Julgamos no entanto ser 

necessário esclarecer qual é a nossa perspectiva sobre o conceito de aluno com NEE. 

 

Paradigma da diferença, alunos com necessidades educativas especiais (NEE) 

 

 Quando se fala de alunos com necessidades educativas especiais (NEE), pensamos 

imediatamente em alunos que apresentam um qualquer tipo de limitação, que pode ser 

sensorial, motora, social ou de acompanhamento do ritmo de aprendizagem comum ao grupo 

de trabalho. 
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 Baseado na filosofia actual do atendimento académico e sócio emocional a alunos com 

NEE, que vigora em quase todos os países do mundo ocidental que lidam com estas matérias, 

Correia (2006) apresenta-nos um conceito de NEE com o qual nos identificamos e usamos 

como ideia orientadora, que na sua essência diz o seguinte: 

 “Os alunos com necessidades educativas especiais são aqueles que por exibirem 

determinadas condições específicas, podem necessitar de serviços e apoios de educação 

especial, durante, parte ou todo o seu percurso escolar, de forma a facilitar o seu 

desenvolvimento académico, pessoal e sócioemocional”. 

 Segundo o mesmo autor, por condições específicas entende-se o conjunto de 

problemáticas que vão desde a deficiência física, a deficiência mental, as perturbações 

emocionais ou de comportamento, as dificuldades de aprendizagem específicas, falta de 

atenção, impulsividade e os problemas de comunicação, entre outros. 

 As causas que determinam o conceito de NEE são, como se depreende, diversas e têm 

inúmeras origens. No entanto, quaisquer que elas sejam, sentimos ser sempre importante 

considerar a significância da diferença destes alunos. Concordamos por isso com Parker 

(2003) quando este considera que essa é a verdadeira acepção do termo necessidades 

educativas especiais. Para este autor é essencial “reconhecer a significância da diferença, 

quando falamos de alunos com NEE, para assim podermos respeitar as suas características e 

necessidades, e consequentemente considerar métodos de ensino adequados e diferenciados”. 

Parker finaliza a sua ideia com a seguinte premissa, “a diferenciação (conjunto de estratégias 

e métodos específicos) está para o ensino, como a individualização está para as características 

e necessidades do aluno”.  No âmbito do nosso estudo iremos apenas centrar-nos nos 

alunos com perturbações emocionais ou do comportamento, dificuldades nas aprendizagens, 

falta de atenção, com problemas de comunicação, com problemas sociais, factores que 

contribuem para o elevado absentismo desses alunos e consequentemente para o seu insucesso 

escolar.  
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Figura 2.1 – Esquema geral da classificação das NEE por categorias, baseado no artigo de 

Correia (2006) 

 
 Implementar por isso uma Educação Inclusiva, prevê a existência de pressupostos, que 

podemos resumir em quatro pontos que consideramos fulcrais, nomeadamente o que concerne 

à Liderança administrativa (Escolas como órgão de liderança), o Suporte ao professor, o 

Redimensionar o papel do professor e das perspectivas curriculares e Respectivas estratégias 

pedagógicas. 

 No que diz respeito à Liderança Administrativa / escolas com órgão de liderança, os 

autores destacam como mais importante, a necessidade de um querer e do envolvimento da 

estrutura Escola, tendo em conta que não basta somar esforços, importa sim um movimento 

de sinergia que deverá partir do corpo da escola. Esta ideia é reforçada pela afirmação de 

Marchesi (2001:104), que considera numa perspectiva mais inovadora, que “o órgão directivo 

deverá facilitar a participação em projectos comuns, em compreender a cultura da escola e em 

promover a inovação educacional”. 

 Leithwood e Jantzi (1990) citados por Marchesi (2001:104) mostraram que os lideres 

que provocam transformações, promovem nas escolas culturas de colaboração.  

 No que concerne ao Suporte a dar ao professor, os autores defendem a existência de 

uma estrutura de retaguarda (SPO, Equipa de ensino especial, Instituições oficiais, entre 

outras), de apoio e suporte à escola e aos professores em particular, que lidam com alunos de 

- Em termos genéricos 
define-se problemas 
motores como sendo uma 
perda de capacidades a 
nível motor que afecta 
directamente a postura 
e/ou movimento devido a 
uma lesão congénita ou 
adquirida nas estruturas 
do sistema nervoso. 
Baptista e Lopes Vieira, 
1995 citados por Correia  

- Hiperactividade 

 - Dificuldades de aprendizagem   
específicas 

 

NEE 

- Problemas de comunicação 

- Deficiência mental 

- Multideficiência: 
     Deficiência Visual 

     Autismo 
     Risco educacional 

     Sobredotação 

- Deficiência auditiva 

- Desordem por Deficit e de 
Atenção e Hiperactividade  

- Falta de Atenção 

- Sindroma de Asperger 

- Impulsividade 

- Surdo Cegueira 

- Traumatismo Craniano 

- Problemas motores 

- Outros problemas 
de saúde 

- Perturbações emocionais 
ou do comportamento 

- Conjunto de 
problemas tais como 
tuberculose, febre 
reumática, asma, 
hemofilia, nefrite, 
leucemia, diabetes, 
epilepsia ou problemas 
cardio-vasculares, que 
limitam a vitalidade ou 
a atenção da criança, 
vindo a afectar-lhe a 
sua realização escolar. 
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turmas de Percurso Curricular Alternativo. Sentem ainda a necessidade de formação do 

professor e consideram o Professor como elemento activo no seu processo de formação. 

Marchesi (2001:103) sublinha ser muito difícil evoluir para uma perspectiva de escola 

inclusiva sem que todos os professores desenvolvam uma competência suficiente para ensinar 

todos os alunos. Para este autor a forma de os professores melhorarem as atitudes e as 

expectativas, é desenvolverem o seu conhecimento sobre a diversidade dos alunos e as 

competências para os ensinar.  

 No que diz respeito ao redimensionar do papel do professor, estes autores afirmam ser 

importante implementar o trabalho de equipa e de parceria pedagógica. Por fim, no contexto 

correspondente ao redimensionar o currículo e estratégias educativas, consideram que importa 

fundamentalmente salvaguardar estratégias de intervenção na sala de aula. Colocar o currículo 

ao serviço dos alunos, apostando na flexibilização do mesmo e promover um ensino 

diferenciado, incrementando a aprendizagem cooperativa, com base em excertos e adaptações 

de textos originais, in “Escola Inclusiva” (1998), e no projecto ”Promoção da Educação 

Inclusiva” (2006). 

 O desafio com que a escola de hoje se confronta consiste em desenvolver uma 

pedagogia susceptível de educar com sucesso todas as crianças, respeitando as suas 

características individuais. 

A história da Educação não é no entanto muito brilhante, na consideração das 

diferenças dos alunos para promover o seu sucesso, como recorda Rodrigues (2007). A escola 

universal foi criada com objectivos de massificação e de legitimação de valores que se 

pretendiam nacionais. Como refere Barroso, citado por Canário (2005:77), a organização 

escolar fundada na classe permite que um professor ensine “muitos alunos como se fossem 

um só”. A escola desenvolveu uma retórica em que a igualdade de oportunidades passava por 

um tratamento “igual para todos”. Essa, como refere Rodrigues (2007), era a escola “só para 

alguns”, uma escola pedagogicamente retrógrada em que os alunos eram ensinados com 

programas iguais e estratégias iguais. A uniformidade de tratamento era a regra e por isso 

Perrenoud (2002), citado por Canário (2005:77), compara a escola a um hospital: “a escola 

funciona como um hospital que dá o mesmo tratamento a todos os pacientes”.  

Numa breve retrospectiva da história da educação, verificamos que durante a primeira 

metade do séc. XX, a escola aparece-nos como a “escola das certezas”. Era uma escola 

elitista, que a partir de um conjunto de valores intrínsecos e estáveis, funcionou como uma 

“fábrica de cidadãos”, fornecendo ainda uma preparação para a inserção na divisão social do 

trabalho.  
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O período posterior à segunda guerra mundial, marca a passagem de uma escola 

elitista para uma escola de massas. Passando assim de uma escola de certezas para uma 

“escola de promessas”. A explosão escolar que teve lugar entre 1960 e 1975, teve como 

objectivo a democratização da escola, fez aumentar rapidamente o número de alunos e de 

professores. A primeira metade dos anos 60 foi caracterizada “por um optimismo, quer ao 

nível económico (…), quer ao nível da educação, onde se acreditava que a democratização de 

acesso à escola iria permitir uma distribuição mais equitativa dos bens culturais”, Correia 

(1988:34). Foi a época em que se trouxe para o debate público o direito de igualdade de 

oportunidades, num contexto de combate às desigualdades sociais. Mas, apesar do 

crescimento económico e do aumento do número de escolas e de professores, mantiveram-se 

as desigualdades económicas e sociais. Nos anos 80 uma nova preocupação é adicionada, a de 

promover a educação para o trabalho, inspirando-se mais no paradigma tecnológico. Foi com 

mais pluralismo, complexidade e diversidade, que também desapareceram as antigas certezas 

ideológicas, e as fundações morais aparentemente seguras em que se baseava a aprendizagem. 

Foi o malogro das promessas, aumentando os níveis de frustração e desencanto. 

Constatou-se de que na escola “não há um, mas vários insucessos”, Pires (1987 a), 

citado por Formosinho e Machado (2008:6), o que obrigou a repensar a questão, centrando-a 

não apenas no insucesso do aluno, mas também no insucesso da escola em cumprir as 

finalidades que a sociedade lhe atribui, mostrando estar inadequada à nova realidade.   

Como escreveu François Dubet (1998), citado por Canário (2005:80) “a escola perdeu 

a sua inocência”. Neste contexto, a escola deixa de ser a escola de promessas e da 

previsibilidade e marca a sua entrada numa era de incertezas, tornando-se numa “escola de 

incertezas” que se mantém até aos dias de hoje. 

 É neste contexto de incerteza que o número de alunos que não conseguiam fazer os 

estudos de forma regular aumenta. Este fenómeno passou, a partir de certa altura, a chamar-se 

insucesso escolar, associado ao do abandono escolar. 

 

Insucesso escolar e abandono escolar 

 

 Para muitos autores, o insucesso escolar aliado ao abandono escolar está na origem da 

exclusão social. Como sublinham Canário et al (2001:17), “é essa produção de exclusão, 

constitutiva da instituição escolar (…) que abre pistas para compreender os laços de 

causalidade circular que unem a exclusão escolar á exclusão social”. 

Várias foram as teorias explicativas para o insucesso escolar. Desde as associadas à 
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psicologia, à sociologia e à pedagogia. A teoria associada à psicologia colocava a origem do 

problema nas características do aluno, nada podendo ser imputado à escola, pois o problema 

não residia nela. A teoria associada à sociologia atribuía o insucesso e os seus mecanismos a 

um processo de reprodução social, em que as dificuldades de aprendizagem dos alunos seriam 

explicadas por um deficit sociocultural, continuando a escola a não ser questionada. A teoria 

associada à pedagogia vem colocar o cerne da compreensão do problema do insucesso, no 

contexto em que ocorre, interrogando a escola e as suas práticas.  

A complexidade das causas que geram situações de insucesso parece evidente. Como 

podemos constatar, o insucesso escolar não é um problema meramente pedagógico é também 

um fenómeno social.  

Estudos mostram que a retenção, longe de ser um bom processo para aprender, é, pelo 

contrário, prejudicial à própria aprendizagem, Seibel e Levasseur (2007), citado por 

Bettencourt e Pinto (2009). Segundo estes autores, a retenção afecta entre outros aspectos, a 

motivação dos alunos e os seus comportamentos, gera uma baixa auto-estima, é um processo 

gerador de desigualdades e repercute-se de forma negativa na esfera das relações sociais dos 

alunos. Segundo uma investigação realizada durante dois anos por Bettencourt et al , 

verificou-se que em 2008-2009 haviam perto de 3000 alunos a frequentar o 5.º ano de 

escolaridade com 13 anos de idade (três anos de atraso) e perto de 1200 com 16 anos (4 anos 

de atraso) no 7.º ano. Outro aspecto verificado neste estudo foi que a fragilidade cultural do 

meio de vida dos alunos condicionava de modo negativo os seus percursos, mas que essas 

situações podiam ser alteradas pela acção da escola e das estruturas do meio. O estudo revelou 

a importância de práticas de apoio ao estudo e à resolução de problemas de aprendizagem. 

Assim, os investigadores concluíram que a responsabilidade pelo apoio da escola ao estudo e 

à resolução das dificuldades surge como uma linha de trabalho essencial à prevenção do 

insucesso escolar. O factor escola parece ser determinante. Para estes investigadores, os 

processos de formação em contexto e o trabalho de colaboração dos professores constituem as 

formas de inverter trajectórias de grande insucesso. 

 Na procura de soluções para ultrapassar os problemas de insucesso escolar, estes 

investigadores consideram existirem três níveis de intervenção: num 1.º nível de intervenção, 

aparece a decisão política, num 2.º nível de intervenção aparece a acção das direcções de 

agrupamentos/escolas e num 3.º nível de intervenção aparecem as práticas pedagógicas de 

equipas e de professores. Deste modo, o 1.º nível abrange designadamente o currículo, as 

politicas de progressão e avaliação dos alunos, bem como a organização das vias possíveis ao 

longo da escolaridade. Na visão dos investigadores, importa estabelecer mecanismos de 



39 

 

regulação dos problemas de aprendizagem que dêem prioridade aos apoios em detrimento das 

retenções. Recomendam que este processo tenha início nos primeiros anos de escolaridade. 

Como afirmam Bettencourt et al (2009), “é preciso retirar obstáculos para que a escola possa 

ser mais responsável pelos percursos dos alunos”. Em relação ao 2.º nível de intervenção, nas 

práticas observadas por Bettencourt et al em 2008 referidas em Bettencourt & Pinto 

(2009:31), verificou-se que a acção das direcções de agrupamentos /escolas e das equipas 

educativas, se revelou decisiva. A existência de espaços de trabalho e aprendizagem das áreas 

curriculares não disciplinares ou outros, na própria escola, assentes em planos individuais e 

com os apoios indispensáveis, revelou-se muito importante. Para os investigadores, a criação 

desses espaços reforça a responsabilidade dos próprios alunos e intensifica o ritmo de trabalho 

de todos. No que se refere ao 3.º nível, os investigadores consideram que este constitui talvez 

a dimensão mais decisiva para a melhoria das aprendizagens e resultados escolares e para 

contrariar o efeito das desigualdades sociais. Destacam a este propósito o Projecto Curricular 

de Turma enquanto instrumento integrador das várias componentes curriculares. Nesta 

perspectiva, a diferenciação pedagógica surgiu como uma das estratégias pedagógicas mais 

pertinentes para a integração e responsabilização dos alunos.  

Consideramos também pertinente, em concordância com Leite (2009), a importância 

de se identificarem as dificuldades muito cedo, não as deixando acumular e indicar logo o que 

deve ser feito para as remediar a tempo. No entanto, quando o insucesso já está instalado, 

pensamos como Leite (2009) de que será necessário recorrer a medidas que o combatam, de 

remediação e compensação. Tal como a autora, acreditamos por isso ser importante apoiar 

jovens em situação de risco, na procura de alternativas de formação que lhes permita ter uma 

vida feliz e sentirem-se úteis do ponto de vista social. Corroboramos ainda da mesma ideia de 

Leite (2009), quando esta sublinha que é fundamental para o sucesso, a importância de 

trabalhar em equipa, de os professores adequarem o que é prescrito a nível nacional ao local, 

de concretizarem um projecto educativo e de co-responsabilizarem os alunos na sua formação. 

Mas, para que tudo resulte, será necessário um trabalho muito articulado entre instituições e 

entre pessoas, pois “a escola sozinha consegue fazer muito pouco”, Leite (2009). 

Como referimos anteriormente, associado ao fenómeno do insucesso escolar, vem o 

fenómeno do abandono escolar. Tal como acontece com o insucesso escolar, o abandono 

escolar é um fenómeno preocupante, devido às repercussões que poderá ter na vida dos alunos 

e da sociedade em geral, verificando-se um aumento dos números do abandono com o 

prolongamento da escolaridade obrigatória. Como se verifica, com o insucesso escolar são 

múltiplos os factores que contribuem para este fenómeno. Benavente et al (1994:132) 
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considera por isso o abandono escolar “um desafio múltiplo”. Com efeito, o abandono escolar 

encontra-se normalmente associado a situações de exclusão social, caracterizadas pela 

convergência de factores económicos, sociais e culturais, expressas em “modos de vida” 

limitadores do direito à frequência e ao sucesso escolar. Além dos contextos anteriormente 

referidos, devemos ter ainda em conta a atracção exercida pelo mercado de trabalho, bem 

como a associação entre “dificuldades de aprendizagem”, que se traduzem em resultados 

fracos e muitas repetências, e atitudes negativas por parte dos professores. Em qualquer dos 

casos, trata-se de um desencontro de interesses entre o que a escola oferece e o que os alunos 

pretendem. “Entre a cultura letrada que a escola postula e a cultura de matriz oral e popular 

donde é proveniente a maioria dos alunos” que se encontram em risco, Meira et al (2000:62), 

o que “obriga” à procura de alternativas a uma escola que não conduz ao sucesso. 

 Da confluência de todos estes factores acaba por emergir, como já se referiu, o 

abandono da escola sem que o aluno tenha completado a escolaridade obrigatória e/ou 

atingido a idade legal para o fazer. Este facto, como referem Benavente et al (1994), citados 

por Meira et al (2000:63) traduz “um dos mais extremos fenómenos de exclusão que constitui 

a face visível de uma situação mais vasta, que atinge crianças e jovens em ruptura declarada 

ou silenciosa com uma escola obrigatória e obrigada que não é direito mas tão só um dever”. 

Como salienta Benavente et al (1993) citada por Meira et al (2000:76) “Os alunos têm sempre 

problemas com a escola (fracassos, repetências) e muitas vezes foram já por ela 

abandonados”. Concordamos por isso com todos estes autores na necessidade de intervir 

durante a fase de abandono potencial, já que as consequências do abandono escolar são 

profundamente negativas. Tal como já o havíamos referido anteriormente, nestas 

circunstâncias, os projectos de Percurso Curricular Alternativo, os Cursos de Educação e 

Formação e os Cursos Profissionais podem constituir a única oportunidade para uma 

reabilitação da relação com os saberes, para a afirmação de uma presença cultural própria e 

para uma nova inserção na vida social. De acordo com Benavente et al (1994:132), ultrapassar 

as situações de abandono escolar “exigirá uma redefinição dos laços existentes entre os vários 

intervenientes directos (professores e jovens) e os intervenientes indirectos (famílias, 

autarquias, colectividades, empresas), num quadro de políticas educativas propiciadoras de tal 

redefinição”. 

 Em suma, o que defendemos é que a Escola Inclusiva terá de se adaptar e responder às 

diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos seus alunos, assumindo que “a 

heterogeneidade das características dos alunos só enriquece a escola, contribuindo para o 

desenvolvimento harmonioso de uma comunidade escolar, onde as capacidades de cada um se 



41 

 

unam para a promoção do sucesso” (Correia, 2001:125). A Escola Inclusiva terá de aceitar 

que podem existir outras práticas de ensino, aprendizagem e avaliação, que reforçam a 

inclusão, melhoram os resultados da aprendizagem e reduzem as desigualdades. 

Corroboramos da ideia de Ainscow (2000) citado por Sanches e Teodoro (2006:71), que 

considera ser necessário que para as escolas se tornarem mais inclusivas, terem a coragem de 

correr riscos, assumirem e valorizarem os seus conhecimentos, as suas práticas e 

considerarem a diferença um desafio para a criação de situações de aprendizagem inclusivas.  

Concluindo, o que todos os defensores do movimento da escola inclusiva, onde nos 

incluímos, consideram é que “A educação inclusiva actualmente e acima de tudo, é um 

assunto de direitos humanos e justiça social”, Christensen e Rizvi (1996), citados por 

Warwick (2001:121). 

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) realça claramente o direito de todas as crianças 

serem incluídas no sistema de educação. Existem muitos desafios à educação para 

desenvolver um verdadeiro sistema de inclusão. Se este objectivo se destina a alcançar um 

sucesso real e permanente, precisamos de olhar para além dos limites estreitos da simples 

colocação escolar, equacionar meios alternativos de apoio à aprendizagem e que sejam 

coerentes com a visão da inclusão (Warwick, 2001:121). 

Canário (1992), referenciado por Resendes e Soares (2002), afirma que terá de haver 

uma mudança de natureza das práticas pedagógicas e a sua diversificação, para conseguirmos 

uma escola mais eficaz dos pontos de vista educativo e social, e dessa forma podermos 

adequa-la a públicos social e culturalmente diferentes. Vem a propósito citar Marchesi 

(2001:105), quando salienta que “as escolas inclusivas não aparecem da noite para o dia, 

desenvolvendo-se, pelo contrário, através de um longo processo de mudança”. 

 

Inovações e Mudanças 

 

A vida social, económica e política tornou-se imprevisível. Hargreaves et al (2001) 

comparam as sociedades em mudança, com o inicio da adolescência em que os jovens 

também mudam rapidamente. É, nas palavras de Hargreaves et al (2001:11) como “se as 

próprias sociedades se encontrassem condenadas a vivenciar uma espécie de adolescência”, 

pois segundo estes autores, como os adolescentes, “todos vivemos actualmente momentos 

entusiásticos e aterradores de transição e agitação”. 

É neste clima de imprevisibilidade que, como defendem alguns dos autores por nós 

citados anteriormente, partilhamos a mesma ideia de que o avanço para escolas mais 
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inclusivas pressupõe, citando Marchesi (2001:104) “simultaneamente uma transformação da 

cultura das escolas, implicando uma mudança em direcção a uma cultura educativa em que se 

valorize a igualdade entre todos os alunos, o respeito pela diferença, a participação dos pais e 

a incorporação activa dos alunos no processo de aprendizagem. Uma mudança que aumente a 

colaboração entre os professores, e que defenda a flexibilidade organizacional e a busca 

conjunta de soluções para os problemas que se colocam aos alunos”. 

A mudança não é no entanto uma tarefa fácil, não existindo “receitas de sucesso 

simples” (Hargreaves et al, 2001:185). A mudança educacional é um longo e lento processo 

que não acaba com a adopção de um novo currículo ou abordagem de ensino. É um processo 

simultaneamente conflituoso e dinâmico, com inúmeros avanços e recuos. As escolas 

consideram difícil encarar a mudança, existindo uma tensão entre o progresso e a 

permanência, Fullan (1991) citado por Ainscow (1997). Por isso, na opinião de Ainscow 

(1997), fazer avançar a prática implica um equilíbrio cuidadoso entre a salvaguarda do que 

existe e a mudança. Como aponta Fullan (1991), citado por Marchesi (2001:105), é necessário 

manter uma tensão constante entre a pressão da organização, para manter a continuidade do 

seu passado e das suas práticas e a procura de novas formas de desenvolvimento que 

permitam responder a novas situações. É também preciso enfrentar as turbulências que se 

originam quando se tenta mudar o estabelecido, pois como refere Ainscow (1995), citado por 

Marchesi (2001), produzem-se tensões a todos os níveis da escola: pessoal, organizacional, 

técnico e micropolítico. Mas, como salientam Hopkins et al (1994) citados por Ainscow 

(1997), a turbulência pode ser vista como uma indicação útil de que as escolas estão a mudar, 

pois na sua opinião, sem um período de turbulência, não é provável que ocorram mudanças 

eficazes e duradouras.  

Estamos, como constata Rodrigues (2001:9) a “começar o caminho difícil de tentar 

que a escola encare a diferença como sendo inerente a todos e extraindo desta diferença uma 

conotação positiva no que poderíamos considerar uma fase de “valorização da diferença”.  

Fullan, citado por Porter (1997:46) notou que “as soluções para a inclusão não são 

atingidas facilmente. São complexas no que diz respeito quer à natureza, quer ao grau de 

mudança que implicam para identificar e implementar soluções exequíveis”. A decisão de 

mudar é apenas o princípio, a implementação da inovação é um processo complexo que 

envolve todos os que têm um papel na educação, no entanto não garante a resolução dos 

problemas existentes anteriormente. Fullan (1991), citado por Hargreaves (2001), afirma que 

“uma condição essencial para que qualquer inovação seja bem sucedida é que o significado da 

inovação seja claro”. Os decretos e algumas normas são importantes e por vezes até 
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necessários, mas existem objectivos educacionais que não podem ser alcançados por decreto.  

Como muitos autores têm vindo a referir e tem sido por nós constatado, é pouco 

provável que a mudança na organização escolar ou nos resultados do programa de ensino 

“tenham qualquer impacto positivo e significativo nas salas de aula ou nos estudantes, a não 

ser que existam também mudanças na forma como os professores ensinam, Leithwood  et al 

1988; Slavin,1987; Epstein,1990, citados por Hargreaves (2001:173). Fullan e Hargreaves 

(2001) afirmam mesmo que as propostas de mudança e melhoramento podem ser nobres, 

sofisticadas e iluminadas, mas não terão quaisquer efeitos se os professores não as adoptarem 

na sua própria sala de aula. Canário (2005:97) considera que o professor terá de ser um 

produtor de inovações. Segundo este autor, as intenções de mudança só podem concretizar-se 

“através de um processo apropriativo, em que os professores produzam, simultaneamente, 

mudanças na sua maneira de agir, no seu contexto de trabalho e no seu universo cognitivo”. 

Temos no entanto consciência de que raramente ocorrem todas estas mudanças exigidas ao 

professor. O que se faz ainda hoje nas nossas escolas é o resultado de uma herança 

pedagógica não adequada à realidade. Como refere Niza (1998), citado por Resendes e Soares 

(2002:24) “os padrões culturais de pedagogia que os professores herdaram não servem para 

hoje, daí os dramas que os professores sentem cada vez mais. A organização do trabalho é 

desadequada aos objectivos e às políticas de educação. Os professores habituaram-se a 

considerar que tinham de dar lições para todos os alunos, a fazer a mesma coisa ao mesmo 

tempo, isto é, usando e abusando do modo simultâneo (…)”. Como sublinharam os 

historiadores da educação, era o “sistema de produção em série” do século XIX, concebido 

como uma forma de disciplinar e controlar as massas.  

O desafio para os professores é o de “aprender a ensinar de forma em que eles próprios 

não foram ensinados”, McLaughlin e Talbert (1994), citados por Hargreaves et al (2001:185). 

Por outro lado, como referem Fullan e Hargreaves (2001) os professores ao enfrentarem 

expectativas cada vez maiores em relação ao seu trabalho começam progressivamente a ficar 

saturados de inovações e de reformas. Estes autores deixam por isso, o conselho aos 

professores, de que “estes trabalhem e planifiquem mais colaborativamente com os seus 

colegas, partilhando e desenvolvendo em conjunto as suas competências, em vez de tentarem 

lidar sozinhos com as exigências”. Consideram que o isolamento profissional dos professores 

limita o seu acesso a novas ideias e melhores soluções, permitindo a existência e continuação 

da incompetência, com prejuízo para os alunos, colegas e para os próprios docentes. Nesta 

nova concepção, o papel do professor é parte integrante do processo educativo, por isso ele 

deve combater a tendência que existe para o exercício de uma “profissão solitária ”Fullan e 
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Hargreaves (2001:21). Lortie (1975), citado por Fullan e Hargreaves (2001:22) já havia 

advertido para o facto de o isolamento do professor, permitir o “conservadorismo e a 

resistência à inovação no ensino, mesmo que nem sempre os produza”. Isabel Sanches (2007) 

também já se havia referido ao isolamento como um problema fortemente enraizado na forma 

de trabalhar dos professores.  

Todavia, existem autores que consideram a solidão do trabalho do professor uma fonte 

de criatividade e de mudança. Naisbitt e Aberdene (1990), citados por Fullan e Hargraves 

(2001:27) fazem esta importante observação: “Hoje, os indivíduos podem desencadear a 

mudança muito mais eficazmente do que a maioria das instituições”. Como eles identificam, é 

necessário “o triunfo do indivíduo”, que “se muda primeiro a si próprio antes de tentar mudar 

a sociedade”.  

Pensamos que terá de haver um equilíbrio entre o trabalho solitário e o trabalho 

colaborativo. Por um lado é necessário lutar para “derrubar as paredes do privatismo”, 

encorajar os professores para que estes trabalhem efectivamente em conjunto, aprendam uns 

com os outros e melhorem as suas competências enquanto comunidade. Por outro lado é 

necessário criar condições a nível do horário do professor, aliviá-lo da sobrecarga burocrática 

e de mais responsabilidades ao nível da “assistência social” a que tem estado sujeito nestes 

últimos anos. Assim, talvez seja possível haver alguma reflexão e processamento interiores, 

traduzindo-se em práticas de ensino eficazes. Zeichner (1993:9) defende por isso a 

perspectiva dos professores como “práticos reflexivos”, rejeitando uma visão das abordagens 

de “cima para baixo” das reformas educativas. Em sua opinião, os professores não podem ser 

meros aplicadores passivos de planos desenvolvidos por outros actores sociais, institucionais 

e/ou políticos. Zeichner (1993:9) considera que só graças a um trabalho de reflexão na e sobre 

a sua própria experiência, “os professores que são práticos reflexivos desempenham 

importantes papeis na definição das orientações das reformas educativas e na produção de 

conhecimento sobre o ensino”. Como sublinham Fullan e Hargreaves (2001:35), “quando o 

que está em causa é a mudança, a chave está, sem dúvida, no professor”. As atitudes dos 

professores são pois, um dos marcos mais importantes para a mudança do sistema educativo. 

Em resumo, são muito importantes para o sucesso de uma inovação, o clima de escola, 

a qualidade da relação de trabalho entre os professores e a valorização da sua criatividade. 

Não são no entanto suficientes as boas ideias que existem para haver uma educação de 

qualidade. De acordo com Perrenoud (1992) citado por Santos (2007:22) “é preciso torná-las 

conhecidas, adoptá-las, enriquecê-las e desenvolvê-las”.   
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O Papel do Professor 

 

 O paradigma do papel do professor tem sofrido alterações ao longo dos tempos, facto 

acentuado pelas mudanças rápidas e constantes, que obrigam à necessidade de rápida 

adaptação. 

 Os novos ambientes de aprendizagem que estão a surgir no âmbito da Sociedade do 

Conhecimento caracterizam-se por uma mudança no paradigma do conceito de educação, 

num determinado período da vida, para a aprendizagem ao longo da vida. Os professores não 

são a única fonte de informação, nem detentores únicos do conhecimento, para este passar a 

ser distribuído e partilhado. Estas mudanças nos papéis dos professores e por consequência 

nas suas competências, obrigam a repensar estas últimas, através de uma actualização 

permanente ou mesmo da sua reformulação, que se torna ainda mais premente quando se trata 

da inclusão de alunos em risco de abandono escolar. Como afirma Gonçalves (2006), “o facto 

de a aprendizagem estar no centro do processo educativo significa que todos os envolvidos no 

projecto aprendem, inclusive os professores e a instituição onde se encontram”. 

 Dar aos jovens em risco de abandono escolar oportunidades para se sentirem 

envolvidos num projecto de grupo, que reclama a sua presença e participação numa actividade 

conjunta, desenvolvendo actividades de pesquisa do seu interesse e que servirão 

posteriormente para momentos de partilha com outros colegas, são aspectos que ultrapassam o 

sentido de uma escolaridade exclusivamente centrada em saberes disciplinares. São estas 

práticas que contribuem para a manutenção de níveis de auto-estima, combatendo a 

desmotivação e falta de interesse pelas aprendizagens. Estes aspectos mencionados 

anteriormente são fundamentais para os adolescentes, já que a aceitação no grupo é um 

aspecto importante do seu desenvolvimento e da consciência de si. Os alunos, como salienta 

Ainscow (1997), representam uma fonte rica de experiências, de inspiração, de desafio e de 

apoio, assim o professor consiga ter capacidade em aproveitar essa fonte. Balancho e Coelho 

(1996) consideram que o professor que descrê da utilidade daquilo que faz, não pode motivar 

ninguém. O professor deve ter autonomia suficiente para tomar decisões imediatas que 

tenham em conta a individualidade dos seus alunos e a singularidade de cada situação que 

ocorre. 

 Como afirma Levy-Leboyer (1997) citado por Gonçalves (2006), “sendo o 

desenvolvimento da auto-estima essencial para que se possam desenvolver as competências”, 

e como Gonçalves completa, “não apenas para o trabalho, mas também para a gestão da vida 

de cada um, torna-se necessária uma atenção especial ao desafio que se faz a cada aluno, nas 
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tarefas que se lhe pedem, que não deve ser nem superior ao que o aluno é capaz naquele 

momento, nem demasiado fácil para que não leve à desmotivação. Isto quer dizer que o 

desafio deve ser adequado ao aluno naquela circunstância”.  

 Ensinar e aprender, não se limita ao trabalho dentro da sala de aula. “A sala de aula 

será cada vez mais um ponto de partida e de chegada, um espaço importante que se combina 

com outros espaços para ampliar as possibilidades de actividades de aprendizagem” (Moran 

2005:75). É necessário combater o conceito de sala de aula fechada, com um ensino centrado 

no professor e onde o objectivo primordial é aceder a um conhecimento compartimentado. 

Esta perspectiva reforça a ideia defendida por Marchesi (2001:106) de que “o professor deve 

partir da compreensão de como aprendem os alunos e de qual é a melhor forma de os ensinar. 

O professor deve ser capaz de organizar e estruturar os conteúdos do currículo para que os 

alunos aprendam de uma forma activa e significativa”. Tal como Marchesi (2001), 

consideramos necessário que o professor planifique a metodologia que usa na aula, pois é 

importante o recurso à realização de trabalhos, quer em grupos cooperativos, quer através da 

acção tutorial por parte de alunos com um maior nível de conhecimentos. Como Marchesi 

(2001) reconhece e nós concordamos, o trabalho entre alunos pode ser um poderoso estímulo 

para a construção de conhecimentos, contribuindo também para um melhor conhecimento e 

respeito mútuo entre os mesmos. Marchesi (2001:107), citando Maras e Brown (1992), 

sublinha que “a sensibilidade e a compreensão dos outros aumentam-se pelo reconhecimento 

e valorização das diferenças e não pela sua ignorância”. 

 No contexto de uma turma de PCA, o papel do professor é múltiplo, exigindo como já 

foi mencionado anteriormente, uma grande capacidade de adaptação, de criatividade perante a 

necessidade de gerir situações inesperadas, de promoção de ambientes adequados à 

aprendizagem e desenvolvimento do espírito cívico de entreajuda dos alunos. Ainscow 

(1997:17) considera mesmo que a improvisação de um professor, é um dos factores-chave da 

criação de aulas mais inclusivas. O professor deverá ter “a capacidade de modificar planos e 

actividades à medida que ocorrem, em resposta às reacções dos alunos na aula”. Como refere 

Huberman (1993), citado por Ainscow (1997), a prática de um professor desenvolve-se a 

partir de um processo fundamentalmente intuitivo, no qual os professores ajustam os seus 

planos de aula, a sua actuação e as suas respostas à luz do feedback dos alunos. O professor 

passará também por saber olhar o jovem, como pessoa e não como um problema. É preciso 

saber observá-lo, conhecê-lo, entendê-lo, saber do que o jovem é capaz. Este “novo” professor 

deverá ter presente a ideia de como será importante cativar os Pais/familiares próximos como 

parceiros ao suporte educativo.  
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 A maioria das reformas escolares parece não atribuir importância ao afecto. E como o 

afirmam Hargreaves et al (2001:79) “o trabalho emocional de dar suporte afectivo raramente 

é reconhecido como central na determinação do profissionalismo do professor”. No entanto, 

conforme defendem autores como Mortimore et al (1988) e Noddings (1992), citados por 

Hargreaves et al (2001), o afecto não é apenas um pré-requisito essencial para a 

aprendizagem, é ele próprio uma forma de aprendizagem. Mortimore et al, identificaram o 

ambiente escolar positivo como um dos factores centrais associado a resultados positivos, por 

parte dos estudantes. Conforme constataram, a gestão da sala de aula era firme, mas justa, 

“quando os professores apreciavam claramente ensinar as suas turmas, (…), comunicavam o 

seu entusiasmo às crianças, obtendo resultados positivos. O interesse nas crianças como 

indivíduos, e não simplesmente como aprendizes, também favorecia o progresso 

(…).”Corroborando desta ideia, Noddings afirma que “(…) o desenvolvimento intelectual é 

importante, mas não pode ser a primeira prioridade da escola”. Segundo este autor, a 

afectividade, apreendida quer no currículo formal quer nas relações humanas, é um dos 

conteúdos mais importantes que os estudantes devem reter. Esta perspectiva conduziu-nos à 

análise de um artigo sobre “o bom professor” para os alunos. 

 Considerámos interessante saber, na perspectiva dos alunos, qual o perfil do professor 

que estes gostam de ver na sala de aula. Como escreve Lobo (2003), “estes não querem um 

super-professor. Querem apenas alguém que os apoie, que pode também ser compreensivo e 

se não for pedir muito, divertido e bem-disposto. Se não, pelo menos que cumpra a sua função 

principal: a de explicar bem a matéria”. Dos depoimentos recolhidos dos vários alunos, uma 

ideia transparece, a de que seja qual for a idade, “o aluno distingue claramente a dimensão 

afectiva do professor da informativa”, sendo “o professor ideal” o que conseguir juntar as 

duas. Mas, qualquer que seja a avaliação, esta comporta sempre uma dimensão afectiva, pois 

as relações humanas só se aprendem conforme nos vamos relacionando com os outros. 

Simões (2003) ao reflectir sobre o ser professor no novo milénio, reforça esta ideia, 

considerando como princípios importantes para um professor saber “o que todo o professor 

deve saber ensinar, demonstrar, fazer e fortalecer é a “solidariedade humana” e a “tolerância 

recíproca””. Segundo a autora, com estas práticas torna-se muito mais facilitada a tarefa de 

“zelar pela aprendizagem dos alunos” e a mais importante e premente de todas as funções, o 

Respeito pelas diferenças”. 

 Neste contexto, são exigidas competências no ensino diferenciado e uma concepção de 

currículo de tipo aberto, que permita o nível de flexibilidade suficiente para ajustar o currículo 

escolar a cada aluno, de acordo com a sua etapa de desenvolvimento ou fase de vida. 
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Seguindo uma filosofia educativa, que tenha em conta o conceito de inclusão, por nós 

defendida, teremos de concordar com Niza (2000) e como ele defender que a “diferenciação 

pedagógica é um direito a que o aluno deverá ter acesso, é uma questão de Direitos da 

Criança”. Ana Benavente (1994) citada por Resendes e Soares (2003:23) reafirma mesmo que 

“a palavra de ordem actual em todos os países é diferenciar o ensino”. 

 

Flexibilidade do Currículo 

 

Educar para a diversidade tem de estar presente em todo o currículo e em todo o 

ambiente escolar, pois como refere Marchesi (2001:103), “as pessoas constroem melhor os 

seus conhecimentos e a sua identidade em contacto com outros grupos que têm concepções e 

valores diferentes”. No final dos anos 80 começa-se a dar maior atenção ao currículo, a 

aprofundar e a reflectir sobre a inadequação do mesmo. Até essa altura o currículo estava 

construído em função apenas do aluno médio, proveniente de uma classe social média e 

instruída, que vivia em ambientes sociais familiarizados com a escola. Considerava-se que 

dando a todos os alunos o mesmo currículo, ter-se-ia a garantia que eles tinham uma base 

comum de partida e partiriam em circunstâncias iguais para travarem a “batalha da selecção 

dos melhores” (Rodrigues 2005). Constatou-se porém, que sendo os capitais culturais e as 

culturas muito diferentes à entrada, a escola mostrou-se incapaz por si só de proporcionar esta 

igualdade de oportunidades. A este propósito, nos princípios da década de 70, Bernstein 

citado por Leite (2000:1) afirmava, que a escola “coloca em situação desvantajosa as crianças 

oriundas de determinados grupos sociais” e criticava-a porque ao usar preferencialmente um 

“código elaborado”, condiciona fortemente o que se aprende e como aprende, favorecendo 

apenas as crianças cujo ambiente e cultura familiares estão próximas deste código e 

penalizando aquelas que não o dominam porque pertencem a classes com “códigos 

linguísticos restritos”. Assim, ao utilizar o código elaborado, a escola contribui para a 

manutenção das desigualdades sociais, através do insucesso escolar das populações mais 

desfavorecidas (Moura 2000). A “reforma curricular” de finais dos anos 80, cria a Área - 

escola. Era uma área curricular não disciplinar destinada a fomentar as práticas de 

interdisciplinaridade entre os professores, na realização de projectos em comum, por iniciativa 

dos alunos. Abria-se assim “uma válvula de segurança”, “tubo de escape” do sistema como 

“resposta aos anseios dos que desejam uma escola diferente (…)” (Formosinho 2008:8). Na 

sequência desta reforma curricular formulam-se novos programas, determina-se que a 

avaliação seja formativa e introduzem-se mudanças relativas à diferenciação curricular, como 
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as adaptações curriculares e os currículos alternativos. 

Em 1995, aquando da Conferência Mundial sobre “ NEE: Acesso e Qualidade”, Porter 

comunicou ser necessário que existisse uma abordagem inclusiva do currículo. Isto 

significava um currículo comum a todos os alunos, que garantisse um ensino com níveis 

diversificados e que desse aos alunos a oportunidade de estes se envolverem positivamente 

nas actividades da aula. Segundo Roldão (2003), citada por Sanches e Teodoro (2007:114), a 

educação inclusiva pressupõe que o acto educativo se centre na diferenciação curricular 

inclusiva, “construída em função dos contextos de pertença dos alunos, à procura de vias 

escolares diferentes para dar resposta à diversidade cultural, implementando uma praxis que 

contemple diferentes metodologias que tenham em atenção os ritmos e os estilos de 

aprendizagem dos alunos”. 

A partir de 1996 este tempo de “reforma” deu lugar a um tempo de “inovação”, 

Pacheco (2007:85) citado por Formosinho e Machado (2008:8), em que se inserem as 

mudanças curriculares, que viriam a conduzir à reorganização curricular dos ensinos básicos e 

secundário. Mas, como refere Leite (2000:2), estas ideias “ não passam, muitas vezes, de um 

discurso ideológico e de meros enunciados de intenções, não concretizados em processos de 

acção”, sendo mais fácil mudar os discursos do que as práticas. Também Benavente (1991) 

citada por Leite (2000:9) nos lembra que “a mudança de práticas é de ordem e de uma lógica 

diferentes da mudança legislativa”. Como constatou Pacheco (2007:98), citado por 

Formosinho e Machado (2008:8), “as alterações curriculares referidas anteriormente não só 

não conduziram a alterações significativas nas práticas pedagógicas”, como “não beliscaram o 

modelo organizacional da escola, cuja direcção lhes é externa, acima e fora das suas fronteiras 

físicas e sociais” (Formosinho et al 2008:8). As alterações curriculares por si só não garantem 

as transformações. Na verdade, como salienta Formosinho (2008:8), “o currículo uniforme 

pronto-a-vestir”, decidido centralmente, seja de “tamanho único” ou de “tamanhos 

estandardizados”, arrasta consigo uma pedagogia uniforme, a que o autor chama de 

“pedagogia burocrática”, com os mesmos conteúdos, a mesma extensão de programas, com 

pouco tempo para implementar e com uma grelha horária semanal uniforme. Neste currículo 

“norma”, todas as crianças terão de se sujeitar simultaneamente às mesmas disciplinas durante 

o mesmo período de tempo escolar, independentemente dos seus interesses, necessidades, 

aptidões, experiência escolar e rendimento académico nas diversas disciplinas. Este currículo 

“exterior” à escola, que se baseia predominantemente nas metas, conteúdos e processos de 

avaliação oriundos das estruturas coordenadoras do sistema educativo, é na opinião de 

Rodrigues (2005) um factor de desigualdade e criador de exclusão. 
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O conceito de currículo tem sido por isso, objecto de diversas abordagens teóricas que 

abrangem um leque muito diferenciado, consoante as lógicas de análise utilizadas, Ribeiro 

(1987), citado por Roldão (1999:47). Não pretendemos no entanto analisar todas essas 

diferentes definições do conceito de currículo, por considerarmos que tal estudo sairia fora do 

âmbito do nosso trabalho.  

Não obstante a diversidade de designações atribuídas, e ainda que nos identifiquemos 

com as abordagens de currículo mais próximas da perspectiva de aprendizagem de cariz 

construtivista, não nos podemos esquecer como refere Santos (2007:30) de que “o currículo 

prescrito diz respeito àquilo que é legitimado através dos poderes instituídos ou a um sistema 

formal de conhecimentos e valores que a instituição define como válido e que tem como 

objectivo salvaguardar a possibilidade de todas as crianças acederem ao mesmo tipo de 

informação, independentemente da zona ou região do país na qual se encontram”. Escolhemos 

por isso, usar uma definição de currículo muito abrangente, que como nos diz Roldão (1999) 

atravessa todas as diferentes formas e modalidades que o conceito vem assumindo em 

diferentes momentos e conjunturas. A definição de currículo escolar proposta por Roldão 

(1999:47) poderá assim entender-se como “aquilo que se espera fazer aprender na escola, de 

acordo com o que se considera relevante e necessário na sociedade, num dado tempo e 

contexto”. Assim, um outro conceito terá de ser entendido, o de flexibilidade curricular. Na 

visão de Correia (2001:137), com a qual nos identificamos, a flexibilidade curricular “deve 

dizer respeito à aplicabilidade e à adaptabilidade do currículo à diversidade de alunos e de 

situações que a escola engloba”. Isto não significa necessariamente que o currículo se torne 

tão específico que não seja possível compará-lo com outro, (Rodrigues, 2005). 

O alargamento do conceito às experiências educativas amplia-o para além das matérias 

ou conteúdos disciplinares, valorizando a importância das actividades e dos processos 

formativos. Como referem Post et al (1997), citado por Correia (2001:137), a flexibilidade 

“deve ter por fim uma planificação curricular que leve à identificação de um desenho 

curricular apropriado às necessidades e características de um aluno”. Ou seja, como reforça 

Santos (2007:34), “mais do que pensar sobre os conteúdos, é necessário pensar como se vai 

organizar o desenvolvimento das actividades, sobre o tempo de implementação das tarefas e 

de que forma vai ser gerido e, posteriormente avaliado”. Segundo Glattorn (1994) citado por 

Correia (2001:137), devemos também considerar as técnicas de ensino (a colaboração e os 

métodos que têm por base os estilos de aprendizagem dos alunos) e as técnicas de informação 

e comunicação (mais orientadas para o uso dos computadores e outro tipo de equipamento 

audiovisual). 
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 Dos argumentos apresentados anteriormente, parece transparecer a ideia de que para 

melhor enfrentar a mudança visível nos nossos dias, implica repensarmos o currículo como 

necessariamente diferenciado, visto que numa sociedade de educação para todos, a escola se 

destina a públicos cada vez mais heterogéneos cultural e socialmente. Neste sentido, como 

defende Roldão (1999:38) “é preciso substituir o discurso da norma pelo discurso da 

contextualidade”. Esta perspectiva reforça a ideia de que “para a aprendizagem realmente 

ocorrer em níveis satisfatórios para todos e a escola não contribuir para agravar os níveis de 

exclusão social, importa repensar o currículo escolar em torno de alguns vectores de 

mudança” (Roldão, 1999:37-38). A autora destaca os seguintes: 

• a  necessidade de diferenciação das propostas curriculares, (…) em torno de metas 

comuns; 

• o enfoque na aquisição de níveis desejáveis de competências(…); 

• a ancoragem das práticas curriculares em referentes e contextos significativos(…); 

• a reconstrução do currículo como projecto específico de cada escola, apropriado pelos 

seus actores e gestores(…); 

 O aluno é a instância reguladora de todo o processo curricular, o referente central em 

torno do qual o professor terá de actuar como gestor de um currículo que se concebe como um 

projecto integrado e contextualizado (Roldão, 1999). 

 A diversidade dos alunos passa a constituir uma fonte de enriquecimento mútuo, de 

intercâmbio de experiências, que lhes permite contactar com outras realidades de ser e viver, 

desenvolvendo nos alunos “atitudes de respeito e de tolerância conjuntamente com um sentido 

amplo sobre a relatividade dos seus próprios valores e costumes” (Marchesi, 2001:103). 

Reforçando esta ideia, Meira et al (1997:74) também consideram que “um currículo que dê 

espaço ao pluralismo cultural, à diversidade de interesses e de maneiras de aprender, afirma-

se como um esteio central na configuração de um projecto em permanente construção, 

adaptando-se às características divergentes de muitos jovens, evitando simultaneamente que 

sejam obrigados a fazer recontextualizações violentas”. 

Como analisa Leite (2000:10), “não faz sentido a continuação do privilégio dos 

currículos nacionalistas e etnocêntricos, onde apenas alguns se revêem e se sentem 

legitimados”. Por isso, tal como Leite (2000:11) esperamos que “a gestão flexível do 

currículo” facilite a emergência local de inovações e promova processos de comunicação 

intercultural”. Cohen (1993), referenciado por Resendes e Soares (2002), sublinha que a 

eficácia das escolas de hoje depende não só da coordenação e gestão dos programas e 

currículos, mas também da qualidade do processo de ensino aprendizagem. Moura no seu 
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artigo sobre a organização escolar (2000), afirma já se saber que “hoje o insucesso escolar não 

é uma fatalidade e que as crianças não estão destinadas a ser boas ou más alunas”. Trigo 

(1997) citado por Moura (2000) defende por isso a Pedagogia Diferenciada, que não só se 

opõe à uniformidade dos conteúdos, pois é possível realizar as mesmas aprendizagens através 

de itinerários diversos, como condena a uniformidade de métodos, de didácticas e de práticas 

pedagógicas organizacionais. 

 

Diferenciação Pedagógica 

 

  Os professores deverão ter presente, para que não se criem desigualdades, que estes 

não podem promover um ensino igual para todos, pois isso só acentua e reforça as 

desigualdades de partida. Infelizmente, na prática ainda é posta toda a ênfase no ensino do 

professor e não na aprendizagem do aluno. Como o refere Rodrigues (2007) no seu artigo 

sobre a “ Igualdade de Oportunidades”, tornar a escola realmente uma estrutura que assegure 

e promova a igualdade de oportunidades é uma tarefa de grande complexidade e energia. 

Rodrigues (2007) reforça a ideia de que, para proporcionar aos alunos uma educação que 

tenha por valor a igualdade, pressupõe pois que cada aluno, seja tratado diferentemente e que 

a escola consiga encontrar motivações, estratégias, objectivos, conteúdos, expressões que os 

possam levar a desenvolver até à plenitude as suas capacidades. Para Perrenoud (1997), citado 

por Resendes e Soares (2002:23) é fundamental que se assegure ao aluno a possibilidade de 

progredir consoante o seu ritmo na situação de aprendizagem mais favorável para ele. 

Rodrigues (2007) sublinha que a igualdade foi criada porque as pessoas são diferentes e como 

tal não se pode, nem deve, em nome da igualdade tratar as pessoas da mesma maneira. Se o 

fizermos, como salienta o autor, estamos a tratar as pessoas como se fossem iguais e não com 

igualdade. Para lhes proporcionar a igualdade, teremos de tratar as pessoas diferentemente, 

isto é, sabendo que elas são diferentes. 

 Meirieu (1997), citado por Resendes e Soares (2002:13) já afirmava que “ uma das 

grandes ilusões da eficácia de um ensino igual para todos, era residir no facto de muitas 

crianças terem de fazer, na escola, de maneira diversa e ao mesmo tempo, as mesmas 

aprendizagens”. 

 Segundo Niza (1996), citado por Resendes e Soares (2002:22), “o respeito pela 

diversidade deve orientar a passagem de uma escola de exclusão para uma escola de inclusão, 

que assegure o direito de acesso e de igualdade de condições para o sucesso de todos os 

alunos numa escola para todos, só assim se poderá valorizar o aluno, indo ao encontro das 
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suas necessidades individuais no processo de aprendizagem”. Todos os alunos são diferentes 

no que respeita aos seus ritmos de aprendizagem, ao seu confronto pessoal com o processo de 

aprendizagem e ao processo de construção de conhecimentos. Atender às diferenças 

individuais faz parte de todas as estratégias educativas que se baseiam no respeito da 

individualidade de cada aluno (Marchesi, 2001). Para Cadima (1997) citado por Resendes e 

Soares (2002:26), “a organização da escola para a educação diferenciada passa em particular 

pelo currículo, um caminho que se pretende que todos os alunos percorram, que terá de ser 

individualizado uma vez que os alunos não partem todos do mesmo ponto e não dispõem dos 

mesmos recursos para avançar (…)”. É preciso no entanto desmistificar, como refere Leite 

(2005), uma certa imagem difundida na opinião pública, que a diferenciação curricular não 

corresponde necessariamente nem a processos de redução do currículo, nem a processos de 

remediação ou compensação, realizados através de um trabalho individual na sala de aula e/ou 

com apoios de educação especial, mas sim a uma atenção particularizada aos processos de 

aprendizagem específicos dos alunos e, em consequência, à tomada das decisões curriculares 

que nos pareçam mais ajustadas” e prossegue “com efeito, a diferenciação curricular tem 

como finalidade ultima, garantir que as competências da saída em cada ciclo de escolaridade 

sejam alcançadas por todos os alunos, ainda que os percursos sejam diferentes”. Vem a 

propósito salientar a reflexão de Rodrigues (2008), que pressupõe se criem na escola e na sala 

de aula oportunidades para que cada aluno progrida à “máxima ou melhor” velocidade a que 

se pode. Isso não significa que baixemos o nível das aprendizagens, não pode ser essa a 

opção, mas também não é opção desistir de um aluno só porque ele apresenta eventuais 

dificuldades, sejam elas quais forem. 

 Sanches e Teodoro (2007:115) sintetizam bem a ideia do que deverá ser a 

diferenciação pedagógica. Para estes autores, a diferenciação que inclui, “será a que parte da 

diversidade, programando e actuando em função de um grupo heterogéneo com ritmos e 

estilos de aprendizagem diferente. É aprender no grupo e com o grupo, em situações de 

verdadeira aprendizagem cooperativa, responsável e responsabilizante. É organizar o espaço e 

o tempo em função das actividades para as aprendizagens a realizar. É implicar os alunos na 

construção dos saberes a realizar. É abrir a escola a uma socialização do saber entre 

professores e alunos”. 

 Com já o referimos várias vezes neste trabalho, corroboramos inteiramente dos autores 

que defendem a ideia de que se aprende melhor se se aprender em conjunto, com diferentes 

pontos de partida e diferentes percursos de aprendizagem. 
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Teorias de Aprendizagem 

  

 Através do seu trabalho de investigação, Wang (1997:62) tem constatado que não 

existe um tipo diferente de princípios para o ensino dos alunos de lares carenciados 

economicamente, de crianças migrantes ou de alunos da educação especial. A adesão aos 

princípios básicos de uma educação eficaz permite que todos os alunos tenham a oportunidade 

de sucesso, através de processos eficazes de ensino. Dentro do âmbito do currículo comum, é 

especialmente importante se se trata de alunos que tiveram um ensino deficiente no passado. 

Esta autora reforça a sua ideia, ao considerar que a maior tarefa que se apresenta às escolas é 

criar ambientes de aprendizagem que fomentem a equidade em relação aos resultados 

educativos de todos os alunos. O ponto de partida é reconhecer as práticas que facilitam esse 

acesso.  

Dentro da perspectiva inclusiva, a aprendizagem no contexto turma de PCA pressupõe 

uma visão construtivista da educação, tendo por base a perspectiva das teorias 

psicocognitivas, sociocognitivas e as tecnológicas. Estas teorias preocupam-se essencialmente 

com as interacções entre o sujeito e a sociedade, os conteúdos e a tecnologia como ferramenta 

pedagógica, através de uma abordagem sistémica e hipermediática, apelando a uma visão 

eclética da questão educativa. Elas dão importância à pessoa, à comunicação, às interacções 

culturais e sociais que introduzem perspectivas múltiplas na aprendizagem (Bertrand 1991:16-

18). Um dos princípios básicos desta concepção construtivista é que para a compreensão e 

explicação dos processos de ensino e aprendizagem é necessário ter em conta a relação que se 

estabelece entre o aluno, o professor e o conteúdo de aprendizagem. É este “triângulo 

interactivo” que permite explicar o que se passa quando um aluno aprende determinados 

conteúdos devido à acção didáctica do professor. Na visão construtivista da aprendizagem 

escolar, entende-se este processo não como linear, mas antes como um processo interactivo, 

em que se verifica “a ampliação e transformação dos esquemas de conhecimento prévios do 

aluno devido à estimulação da sua actividade mental construtiva” (Marchesi, 2001:16). Para a 

perspectiva construtivista, o indivíduo é o construtor do seu conhecimento, sendo importante 

que o indivíduo possa analisar o seu próprio processo de aprendizagem, isto é, as suas 

estratégias de decisão, as razões das suas hesitações e sobretudo os seus erros. Tal significa 

que os estudantes constroem o seu entendimento com base em novas experiências, que 

alargam o seu conhecimento actual. O ensino entende-se nesta perspectiva, como um processo 

de ajuda prestada à actividade construtiva do aluno, que quando é eficaz ajusta-se às 

possibilidades do aluno. 
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 Esta visão construtivista é uma visão mais interactiva e mais didáctica do espírito e do 

seu meio, que dá importância aos conhecimentos intuitivos do aluno e às intervenções 

cognitivas sobre o meio. Para Piaget e Bachelard, citados por Bertrand (1991), grandes 

defensores desta visão, o aluno aprende construindo activamente o seu próprio conhecimento, 

combinando os seus conhecimentos actuais (nova informação) com as suas experiências 

(informação que já se conhece), isto é, integrando o novo conhecimento no pré-existente. A 

sua aprendizagem passa a ser um processo activo e reflexivo de criação, e não de aquisição do 

conhecimento, em que a cultura do aluno evolui segundo certos estádios, o que se reflecte na 

sua percepção da realidade. 

 A aprendizagem requer a compreensão do todo, assim como das partes, e estas 

deverão ser entendidas no contexto do todo. A aprendizagem deve por isso, centrar-se em 

contextos e não em factos isolados. Segundo Zabalza (2000) citado por Santos (2007:105), os 

contextos de vida são elementos cruciais no processo de aprendizagem dos alunos, por isso 

“só a conjugação das três variáveis críticas (aluno – família – professor) torna possível a 

aprendizagem” e a mobilização dos saberes para serem transferíveis para outras situações. As 

inter-relações sociais e efectivas entre alunos e professores e entre alunos e alunos são, na 

visão construtivista, fundamentais na construção do conhecimento (Bertrand, 1991:53-84). 

Um outro conceito importante do construtivismo é o suporte, isto é, o “processo de guiar o 

aluno do que é presentemente conhecido para aquilo a conhecer” – Murphy (1997) citado no 

Projecto Escola Virtual. O suporte vai permitir aos alunos desempenharem tarefas que 

normalmente seriam difíceis de desempenhar, sem a ajuda guiada. 

 Na perspectiva inclusiva, que se pretende que seja a seguida para com estes jovens 

integrados em turmas de PCA, para se responder às diferenças dos alunos, não se pode 

considerar que a aplicação de um único método de ensino / aprendizagem consiga satisfazer 

as necessidades de todos os alunos. Por isso os professores deverão adaptar-se à organização e 

às estratégias de ensino, às necessidades de desenvolvimento curricular dos alunos 

(aprendizagem centrada nos alunos), remetendo-nos para a diferenciação do trabalho 

pedagógico. A função do docente é organizar respostas para que a aprendizagem de cada 

aluno se possa processar. O aluno torna-se parceiro intelectual do professor na aprendizagem 

e no ensino, invertendo o sentido do acto pedagógico e a forma de gerir o currículo escolar” 

(Resendes e Soares, 2002:22). O professor deverá por isso seleccionar métodos de ensino e 

estratégias de aprendizagem e de estudo mais apropriados. Devemos ter em mente, como o 

mencionou Porter na Conferência Mundial de 1994 sobre “NEE: Acesso e Qualidade”, que 

“as boas práticas pedagógicas são apropriadas a todos os alunos, uma vez que todos os alunos 
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têm aspectos fortes e estilos de aprendizagem individuais”. 

  Pela sua riqueza e complexidade, não existe consenso entre os autores sobre quais as 

variáveis que influenciam a eficácia das aprendizagens dos alunos na escola. Tal facto tem 

suscitado a constituição de várias linhas de pesquisa, que embora nem sempre sejam 

portadoras de elementos convergentes, têm trazido algum esclarecimento sobre importantes 

aspectos desta problemática. Os estudos que até agora foram realizados, não são comparáveis 

nem são passíveis de generalização, pois cada escola tem a sua história, o seu contexto, o seu 

tipo de professores e de alunos.  

 Um dos primeiros estudos realizados, resultou no “relatório Coleman (1966)”, que 

indicava que o rendimento de um aluno é influenciado pela escola e por causas exteriores à 

escola, pesando mais estas últimas. Nesta visão, a escola aparece impotente para exercer 

influências próprias na aprendizagem do aluno, continuando a pesar a herança familiar. Uma 

das grandes conclusões deste estudo é a verificação que a diferença entre os grupos sociais 

tende a manter-se ou a aumentar com a escolarização. Mais recentemente, os autores Wang, 

Haertel e Walberg (1993), citados por Wang (1997:55), ao analisarem quais as variáveis que 

influenciam a aprendizagem, identificaram vinte e oito categorias de variáveis, tendo o seu 

estudo revelado que as influências directas são as que, sem dúvida produzem maior efeito, 

isto inclui: as capacidades cognitivas dos alunos; a motivação e o comportamento; a 

organização da sala de aula; o clima e as interacções aluno/professor; a quantidade e a 

qualidade do ensino; o apoio dos pais e a ajuda na aprendizagem, em casa.Com influência 

relativamente moderada, aparecem variáveis que incluem a cultura da escola, a tomada de 

decisões pelo órgão directivo, as influências comunitárias e do grupo de companheiros fora da 

escola. As variáveis que têm menor influência são as variáveis que estão longe do local em 

que se realiza a aprendizagem. Como se vê, são muitos os desafios que todos estes resultados 

suscitam a quem se encontra directamente envolvido no processo de aprendizagem. 

Consideramos por isso que o importante é reflectir sobre a maneira como o aluno melhor 

aprende, pretendendo desse modo reforçar a sua capacidade de melhorar, levando a que o 

aluno alcance o sucesso. Promove-se assim, como o refere Roldão (1999:65), o verdadeiro 

sucesso da aprendizagem, ou seja, “a apropriação pelo aluno de competências, atitudes e 

saberes significativos, efectivos e actuantes.”     

    A Diferenciação, assumindo a heterogeneidade como um recurso fundamental da 

aprendizagem, integra novas formas de tutoria entre alunos, adopta a colaboração dos alunos 

no estudo e as estratégias de aprendizagem colaborativa / aprendizagem cooperativa e a 

metodologia de trabalho de projecto. 
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Métodos pedagógicos 

 

Colaboração e Cooperação 

 

 Antes de abordar directamente a Colaboração e a Cooperação, considerámos 

pertinente proceder à distinção, ainda que sucintamente, destes dois conceitos, de maneira a 

enquadrar a problemática de forma mais clara, uma vez que nos últimos anos, estes conceitos 

têm sido usados de forma análoga. Todavia a extensão dos conceitos é diferente para Freitas e 

Freitas (2002:22), Colaborar tem mais amplitude do que Cooperar, sendo esta também a 

nossa posição. Por vezes pode existir colaboração, mas não existir cooperação intergrupos. 

Cuseo (1992) citado por Freitas e Freitas (2002:22), ao propor uma taxonomia para as formas 

de aprender com outros, colocou a aprendizagem cooperativa como um subtipo da 

aprendizagem colaborativa e definiu-a como “colaboração entre estudantes”. 

 Considerando o problema de outro ângulo, Panitz (1996) citado por Freitas e Freitas 

(2002:22), considera que “Colaboração é uma filosofia de interacção e estilo de vida pessoal, 

enquanto Cooperação é uma estrutura de interacções desenhada com o fim de facilitar o 

cumprimento de um objectivo ou de um produto final”. Assim, segundo Freitas e Freitas 

(2002:23) dir-se-á que aquilo a que poderemos chamar aprendizagem colaborativa “é 

consequência da assunção de princípios de solidariedade e empatia para com os outros, sem 

existirem no entanto, outras obrigações explícitas, enquanto a aprendizagem cooperativa tem 

como ingredientes básicos, princípios claros que regem as técnicas a serem usadas na sala de 

aula”. Nesse sentido, Bruffee (1995) citado por Freitas e Freitas (2002:23), precisou que 

embora relacionados, os termos aprendizagem cooperativa e aprendizagem colaborativa 

definem processos diferentes no seu desenvolvimento. Segundo o mesmo autor, os processos 

usados na aprendizagem colaborativa dão ao estudante maior liberdade, com menor 

intervenção do professor e consequentemente maior responsabilização do aluno. Segundo 

Ausubel et Alli (1978) citados por Souza (2005:126), a aprendizagem colaborativa “é uma 

actividade na qual os estudantes e possivelmente os seus professores, constroem 

cooperativamente um modelo explícito de conhecimento”. Do ponto de vista construtivista, o 

resultado mais importante do processo não é o modelo em si, mas principalmente a apreciação 

e a experiência que se obtém ao prosseguir a articulação, organização e avaliação críticas do 

modelo durante o seu desenvolvimento (Canas e Ford, 1992; Cans, 1998) citados por Sousa 

(2005:126). Um processo colaborativo deve por isso oferecer actividades nas quais os 
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estudantes possam expor qualquer parte do seu modelo. Concluindo, os dois termos podem 

ser usados, mas nunca como se fossem sinónimos. 

 Na visão de Hargreaves et al (2001:185) a aprendizagem cooperativa, “é uma 

abordagem natural ao ensino de jovens adolescentes”, providenciando um contexto de 

aprendizagem em que os alunos estão activamente envolvidos na mesma, onde estes podem 

criar uma identidade pessoal e uma auto-estima. A aprendizagem cooperativa é mesmo 

considerada por alguns autores como uma estratégia apropriada para grupos heterogéneos de 

estudantes nos anos de transição, Garcia, Lymana e Foyle, citados por Hargreaves et al 

(2001).   

 O papel do professor no ambiente colaborativo deve ser o de orientador e desafiador. 

Ele deixa de ser, como afirmámos anteriormente, um mero transmissor de informações, para 

ser um gestor de entendimento. É ao professor que cabe motivar o grupo e orientar a 

participação dos alunos, tendo em conta os objectivos e interesse do grupo. Neste ambiente de 

colaboração interaccionista, também os alunos deixam de ser receptores passivos de 

informação, passando a ser construtores de conhecimento, passando a ser agentes de pesquisa, 

selecção e assimilação das informações, tornando-se participantes activos, a fim de incentivar 

novas formas de aprendizagem e interacção. 

 

Metodologia de Trabalho Projecto 

 

 Um dos pontos de vista que informa sobre o que deve ser uma aprendizagem centrada 

no aluno apresenta a Metodologia de Trabalho de Projecto, como uma alternativa interessante. 

Segundo Thinés (1984) citado por Castro e Ricardo (1992:9), o Trabalho de Projecto “é um 

método de trabalho que requer a participação de cada membro de um grupo, segundo as suas 

capacidades, com o objectivo de realizar um trabalho conjunto, decidido, planificado e 

organizado de comum acordo”. Podemos então dizer que o Trabalho de Projecto é um 

trabalho que envolve os alunos em actividades de pesquisa para a resolução de problemas, 

sintetizam informação e outras tarefas relevantes. É constituído por várias etapas, requer 

algum tempo de duração e recorre à aprendizagem cooperativa. Os projectos normalmente 

exigem que os alunos organizem as suas actividades e são geralmente interdisciplinares. 

 Na pedagogia de projecto as condições de aprendizagem são consideradas tão 

importantes como os conteúdos dessa aprendizagem. O método não se centra no objecto de 

estudo, mas no sujeito que aprende e que ajudará a progredir no conhecimento, no seu saber-

fazer, saber-ser, mas também nas suas capacidades de emoção, reflexão, de autonomia, de 
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sentido crítico (Reis e Capitão, 2003). 

 A pedagogia de projecto propõe um quadro de acção, numa sequência de etapas bem 

identificadas, encadeadas numa ordem lógica, que sustem uma progressão em direcção a um 

objectivo. Desta forma podem-se considerar quatro razões para experimentar o Trabalho de 

Projecto. No que diz respeito ao Conteúdo, o Trabalho de Projecto permite a alunos e 

professores aprofundar ideias e questões prementes e permite trabalhar os conteúdos de forma 

a despertar o interesse dos alunos. Em relação às Actividades, os alunos procuram respostas 

através delas e resolvem problemas, podendo estas ser estimulantes e construtivas, permitindo 

aos alunos não só debaterem questões e problemas difíceis, como permite que alunos façam a 

própria gestão de conteúdos e construam o seu próprio saber, tornando-se por isso mais fácil, 

transferirem e reterem informação. Para além disso, a aprendizagem baseada na metodologia 

do Trabalho Projecto, integra diversos tipos de abordagem, permitindo que as actividades se 

adaptem às diferenças individuais, adequando-se por isso, com alguns ajustamentos, a todos 

os tipos de público, desde o pré-escolar à universidade. Em relação à terceira razão, as 

Condições (contexto de apropriação), a aprendizagem baseada em projectos leva os alunos a 

colaborarem, ao mesmo tempo que sustenta a aprendizagem autónoma e ainda se promove o 

desenvolvimento de competências pessoais, interpessoais e sociais, pois a aprendizagem 

baseada em projectos pode dar aos alunos uma experiência de aprendizagem mais rica, pois 

ocorre num contexto social em que a interdependência e a cooperação são cruciais para 

realizar coisas. É por isso um método extremamente motivador pelo envolvimento e 

autonomia que proporciona, sendo recomendado para públicos, à partida considerados pouco 

motivados. Neste contexto, também permite aos alunos evitarem e resolverem conflitos 

interpessoais. Deste modo, é neste ambiente não ameaçador, que os alunos ganham confiança 

para desenvolverem as suas capacidades individuais. Por sua vez, as condições podem 

fomentar o uso de ferramentas tecnológicas, contribuindo para os alunos aprenderem a usar e 

servirem-se dessas tecnologias para desenvolverem capacidades que os preparem para o 

mundo para além da escola. A quarta e última razão, prende-se com os Resultados (produtos 

concretos), pois a aprendizagem baseada em projectos, ajuda os alunos a desenvolverem 

competências para o trabalho produtivo e a integrá-las na aprendizagem ao longo da vida. 

 Em síntese, a Aprendizagem Baseada em Projectos ajuda a desenvolver as 

competências, atitudes, disposições e valores: 

 

   Competências: 

  - competências de processo em grupo 
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  - competências vivenciais 

  - competências tecnológicas 

  - competências cognitivas de processo 

  - competências de auto-gestão 

 Atitudes: 

  - gosto em aprender, motivação para a aprendizagem permanente 

 Disposições: 

  - autocontrolo, sentimento de realização 

 Valores: 

  - auto-eficiência 

 

 Em relação ao ensino tradicional, directivo, que se baseia no manual e em exposições 

por parte do professor, a aprendizagem baseada em Trabalho de Projecto, pode mudar a 

relação entre professores e alunos. Os projectos podem reduzir a competição na sala de aula e 

levar os alunos a colaborarem em vez de trabalharem uns contra os outros. Para além do mais, 

os projectos podem transferir o enfoque do ensino da memorização de factos, para a 

exploração de ideias. O Trabalho Projecto pode ser a base de uma educação motivadora, 

responsável, enriquecedora e durável (excerto e adaptação de um texto original do Buck 

Institute for Education).  

 

Dimensão Tecnológica 

 

 Se por um lado se reconhece o papel activo do aluno no seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, por outro lado identificam-se as TIC como recursos 

importantes na melhoria dos ambientes de aprendizagem. Tal deve-se às suas potencialidades 

a nível da interactividade, disponibilidade de comunicação, pesquisa e acesso à informação, 

partilha de saberes com outros grupos de colegas, combinação criativa entre diferentes tipos 

de linguagem e motivação que criam nos alunos, constituindo ferramentas indispensáveis 

nesta perspectiva de escola. 

 Seymour Papert (1980) referenciado por Ribeiro (1997) exprimiu fins ambiciosos para 

os computadores na sala de aula, sugerindo que estes podiam desenvolver as mentes das 

crianças através da exploração de “micromundos” criados com o computador. Segundo ele, 

através da criação destes “micromundos” e simulações, as crianças poderão ter a oportunidade 

de explorar problemas novos, testar hipóteses, métodos e estratégias em ambientes que 



61 

 

imitam situações da vida real. 

 Nas palavras de Ponte (1997:8), “o desenvolvimento tecnológico diversifica as 

possibilidades ao alcance dos educadores e permite equacionar transformações profundas no 

processo educativo”. Bem utilizada, a tecnologia permite ser mais “uma hipótese de acesso à 

educação e ao trabalho, uma alternativa de contacto com o exterior / comunidade 

possibilitando a integração em grupos de interesse comuns”. Ou seja, o âmbito de intervenção 

da utilização das TIC como ajudas técnicas, faz-se sentir no facilitar o acesso à informação, 

no facilitar o contacto interacção com os outros, no melhorar / possibilitar níveis de realização 

e no melhorar de competências. Neste assunto é muito importante o professor conhecer as 

potencialidades das Ajudas Técnicas disponíveis no mercado, que podem responder 

eficazmente aos aspectos referidos anteriormente. É crucial perceber e situar a importância do 

uso do computador como ajuda técnica, para que, como já o referimos neste trabalho, este não 

se transformar num mito e num fim em si mesmo, mas que também não seja ignorado como 

ferramenta, que permite aos alunos poderem aceder a um ambiente de aprendizagem eficaz. A 

este propósito, De Corte (1992), citado por por Ribeiro (1997), refere que é preciso tomar 

consciência de que as Novas tecnologias, só por si, não podem ser um veículo para a 

aquisição de conhecimento, capacidades e atitudes, mas têm de estar integradas em potentes 

ambientes de ensino – aprendizagem, ou seja, “situações que desencadeiam no aluno os 

processos de aprendizagem necessários para atingir os objectivos educacionais desejados”. 

 Genericamente, as Ajudas Técnicas podem ser usadas em diferentes contextos (casa, 

escola…) e em diferentes níveis de escolaridade, podendo dar resposta entre outros, a 

problemas de Comunicação, Manipulação e Orientação.  

  Existem já inúmeros estudos que demonstram que a criança / jovem pode aprender 

com eficiência através de sistemas de comunicação síncronos e assíncronos, baseados em 

computadores (Benbunan-Fich, R., 1999, e Veerman et al, 2000) autores citados no Projecto 

Escola Virtual. Os estudos de outros autores, como Wilson, Morrinson, e Kim (2000) e 

Holden et al (1999), também citados no mesmo projecto, mostram igualmente que estes tipos 

de comunicação apoiam as interacções sociais em contextos educativos. 

 No entanto, embora se reconheçam as TIC com ferramentas importantes à 

comunicação, à autonomia, à escolaridade, ao trabalho, a uma vida social útil e até essenciais 

na vida de pessoas com deficiência, a forma como essas ajudas técnicas estão disponíveis, 

continua afastada de tal reconhecimento. A ponte entre as necessidades e a sua satisfação é 

ainda enorme, dependendo de vários factores, alguns de ordem económica, outros de 

articulação entre serviços, e outros ainda de atitude e de resistência à mudança. 
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 Segundo Moran (2005:69) “muitos expressam o seu receio de que o virtual e as 

actividades à distância seja um pretexto para baixar o nível do ensino, para suavizar a 

aprendizagem, o que segundo o seu autor só depende de como for feito. A qualidade não 

acontece só por estarmos juntos num mesmo lugar, mas por realizarmos acções que facilitem 

a aprendizagem” (in III Congresso Iberoamericano de Informática e Educação Especial). 

 A Sociedade Contemporânea em que vivemos, também chamada de Sociedade de 

Informação, na qual podemos estar incluídos / excluídos, está a criar e a potenciar redes 

informatizadas que podem estar ao serviço das pessoas com deficiência e em especial, no 

campo da educação, onde o seu potencial de comunicação pode transpor algumas barreiras 

aos cidadãos socialmente segregados. Pode-se até apostar na possibilidade de construção de 

redes de defesa de direitos das pessoas com deficiência ou não, o que segundo Castells citado 

por Andrade (2002) não são uma “invenção” da modernidade, mas uma necessidade. 

 O que é importante, como afirma Ponte (1997:25), é saber o que os computadores e as 

tecnologias de informação que nele se baseiam, podem fazer para nos ajudar no nosso 

trabalho ou nos nossos objectivos. 

  

Em síntese, tendo em conta a pesquisa bibliográfica até agora efectuada, algumas 

ideias se podem destacar: 

 - É fundamental, como primeiro passo para a inclusão, a não exclusão de qualquer 

criança / jovem do sistema educativo, tendo no entanto consciência de que esse passo é um 

processo sistémico, não linear, pois tudo acontece em simultâneo. A Educação Inclusiva é 

mais um processo educativo e social, do que uma meta fixa, que se atinge ou não. Como 

processo, cada pequena conquista não é um ponto definitivo de chegada, mas antes um novo 

ponto de partida, num processo infindável mas gratificante, onde importa termos sempre 

presente qual é o nosso objectivo final. O processo de inclusão pressupõe sempre a existência 

de um ideal, mas como questiona Vargas Llosa, citado por Estrela (2006), “se não formos 

professores do idealismo, de que seremos nós professores?” 

 

 - O percurso de uma Educação Inclusiva implica que se caminha no desenvolvimento 

de três frentes ou vertentes: os alunos, as escolas, os professores. 

 

 - A qualidade na educação tem muitos pontos de análise e de conceitos, dependendo 

de cada país, da sua cultura e da sua forma organizativa. 
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 - Precisamos desenvolver instrumentos e dispor de estratégias que melhor articulem os 

profissionais interessados nas questões relacionadas com o desenvolvimento e a 

aprendizagem de jovens em risco de abandono escolar. 

 

 - Não nos podemos esquecer da importância que a Dimensão Tecnológica pode vir a 

significar no processo de inclusão destes jovens. Concordamos plenamente com Perrenoud 

(2000:139), quando este considera que “as novas tecnologias podem reforçar a contribuição 

dos trabalhos pedagógicos e didácticos contemporâneos, pois permitem que sejam criadas 

situações de aprendizagem ricas, complexas, diversificadas”. 

  

 Em suma, terminaremos esta abordagem entendendo a Escola como um espaço e 

tempo de aprendizagem marcante na vida da criança/jovem. Nós defendemos a inclusão 

educacional da criança / jovem, qualquer que ela seja, mas com responsabilidade, 

competência, com base nos Direitos Humanos e nos princípios éticos e democráticos que 

fundamentam a legislação portuguesa. 

 

 Temos consciência que para isso é necessário percorrer um caminho que muitas vezes 

não é fácil, mas é possível. Como dizia António Machado, citado por Blanco (1998), “o 

caminho faz-se a andar” e se aprende fazendo. Tal com Blanco, acreditamos que “esse 

caminho possa ser mais fácil de percorrer, mais agradável e rápido, se o percorrermos juntos e 

nos ajudarmos uns aos outros”.  

 

Perspectivas Futuras 

 

 Não é possível adivinhar nem prever o futuro da escola, mas é possível problematizá-

lo. Não há soluções milagrosas capazes de resolver todos os problemas de aprendizagem dos 

alunos (Santos, 2009). Mas, como nos refere Canário (2005:87) e nós concordamos, “é 

desejável agir estrategicamente no presente, para que o futuro possa ser o resultado de uma 

escolha e não a consequência de um destino”. É nesta perspectiva que pode ser fecundo e 

pertinente, imaginar uma “outra” escola, a partir de uma crítica ao que existe. Assim, este 

autor propõe que a construção da escola do futuro deverá orientar-se por três finalidades 

fundamentais, que de forma resumida passaremos a registar: 

- a de construir uma escola onde se aprenda pelo trabalho e não para o trabalho (…) 
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- a de fazer da escola um sitio onde se desenvolva e estimule o gosto pelo acto intelectual de 

aprender (…) 

- a de transformar a escola num sítio em que se ganha o gosto pela política, isto é, onde se 

vive a democracia, onde se aprende a ser tolerante com as injustiças e a exercer o direito à 

palavra, usando-a para pensar o mundo e nele intervir. 

 

 Em consonância com a ideia anterior e tentando resolver alguns dos problemas no 

presente, estão a ser feitas tentativas muito interessantes de reorganização da escola e do 

currículo, de reinvenção de novas formas de professores e alunos trabalharem que poderão ser 

inspiradoras e provar que uma escola com sucesso, onde os alunos aprendam mais e melhor, é 

possível (Santos, 2009). 

 Apesar dos projectos que iremos mencionar estarem a decorrer no presente, não 

constituem no entanto uma prática generalizada em todas as escolas. Por considerarmos que 

são experiências muito positivas, julgamos ser oportuno mencioná-las nas Perspectivas 

Futuras, pois defendemos que tais práticas deveriam ser alargadas no futuro a outras escolas. 

Não estamos a sugerir que tomemos estas experiências como uma receita que se deva copiar, 

mas sim que estas poderão servir de linha condutora para a implementação de novas ideias e 

contributos. 

 A nível internacional iremos mencionar o Projecto Finlandês e a nível nacional, 

iremos focar-nos em três projectos: o projecto “Aprender como quem constrói uma casa”; o 

projecto “Turma Mais” e o projecto “Mediadores para o Sucesso Escolar”. Os três projectos 

nacionais foram implementados no ensino Básico, nos 2.º e 3.º ciclos. Os dois primeiros 

nasceram nas escolas e foram sendo acompanhados por unidades de investigação do Ensino 

Superior. O terceiro projecto é da responsabilidade do meio empresarial, nomeadamente da 

Associação de Empresários Pela Inclusão Social (EPIS), em parceria com o Ministério da 

Educação, com o aval da Presidência da República.   

 Começamos por nos referir ao Projecto Finlandês, tão mencionado ultimamente desde 

políticos a investigadores, pelos excelentes resultados obtidos pelos jovens finlandeses nos 

testes internacionais do Program for International Student Assessment (PISA). Para tal, 

iremos basear a nossa análise, num artigo publicado por três professoras (Bettencourt, Soares 

e Santos) no inicio deste ano (2009), na revista Noesis, em resultado da sua visita à Finlândia 

para tentarem saber mais sobre o sistema educativo finlandês. 

 Segundo as investigadoras, nesta visita puderam identificar algumas características 

quer organizacionais, quer curriculares, quer, mais latamente, de ambiente, de atitude e de 
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filosofia que parecem ser explicativas do êxito escolar finlandês. De facto, como constataram, 

na Finlândia a escolaridade obrigatória só começa aos 7 anos; existe um professor generalista 

único para os seis primeiros anos de escolaridade; os alunos não estão mais horas na escola 

nem têm menos férias e feriados do que os nossos alunos; não existe inspecção nem avaliação 

de professores; só existem exames nacionais no final do secundário e praticamente ninguém 

reprova ao longo da escolaridade obrigatória; não existem vias escolares diversificadas senão 

a partir do 10.º ano de escolaridade.  

 As escolas visitadas pelas investigadoras, correspondentes aos vários níveis de ensino, 

são escolas pequenas e muito acolhedoras com 200 a 360 alunos no máximo. Estes alunos são 

enquadrados por um elevado número de adultos (professor -tutor, professores especializados, 

auxiliares de educação, psicólogo, assistente social, enfermeiro). Estas várias modalidades de 

apoio podem mudar ao longo do ano. São mobilizados todos os recursos (interiores ou 

exteriores à escola) e estratégias possíveis e vai-se avaliando a sua eficácia. Perante qualquer 

dificuldade, num primeiro momento o aluno recorre ao professor da disciplina, num segundo 

momento tem apoio de um professor especializado. Regista-se também um trabalho muito 

próximo com os pais. O currículo é definido a nível nacional.  

 Os professores podem optar pela continuidade pedagógica, com a sua turma. As 

turmas têm um número diferente de alunos e professores conforme as necessidades. A 

organização da sala de aula tem a marca de uma pedagogia activa, caracterizada pela 

responsabilização de alunos e professores pelas aprendizagens. Os alunos estudam de modo 

relativamente independente.  

 Avalia-se para melhorar, não para sancionar, pois se os resultados das provas de 

aferição forem maus, constituem um indicador para autoridades locais e Ministério da 

Educação da necessidade de maiores apoios. Como referem as investigadoras, a filosofia geral 

da escola finlandesa é de que é sempre possível aprender mais e melhor. A função da escola é 

ajudar todos a aprender e não sancionar, seleccionar e excluir. 

 Segundo o que disseram directores de várias escolas, o “segredo do êxito” escolar 

finlandês, reside na qualidade dos professores que é muito boa, em resultado da muito boa 

formação que tiveram. Têm todos formação superior e uma forte componente didáctica graças 

à qual os professores são capazes de diferenciar métodos e materiais de acordo com as 

necessidades dos alunos. Para um responsável da formação de professores de Helsínquia, o 

“segredo” reside na abordagem sócio - construtivista subjacente ao ensino e aprendizagens 

dos alunos; no reconhecimento das representações dos alunos e no assentar nelas as novas 

aprendizagens; na dimensão social das aprendizagens, no aprender com os outros; na 
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preocupação com o significado do que se aprende, do saber como pilar da dignidade humana; 

na pedagogia do risco que esta abordagem requer, como requer uma atitude do professor que 

tem que reconhecer não saber tudo. Corroborando desta ideia, um dos directores de uma das 

escolas visitadas pelas nossas investigadoras, dizia que “um dos aspectos mais importantes 

numa escola do séc XXI é um professor não ter vergonha de não saber o que fazer com cada 

criança”.  

 Em resumo, como afirmaram as investigadoras o “segredo” finlandês, deve residir no 

facto de os professores não recearem enfrentar as suas dúvidas, a existência de uma 

extraordinária rede de apoios e uma atitude de responsabilidade positiva da escola face ao 

direito à educação de todos os alunos. 

 A nível Nacional, iremos mencionar como referimos anteriormente, três projectos: O 

projecto “Aprender como quem constrói uma casa”, que decorreu na escola EB 2, 3 de 

Vialonga; o projecto “Turma mais”, que nasceu na Escola Secundária Rainha Santa Isabel de 

Estremoz, direccionado para o 3.º ciclo, estando hoje alargado a mais algumas escolas do 

Alentejo e do País e o projecto”Mediadores para o Sucesso Escolar” também direccionado 

para o 3.º ciclo, que decorreu em 88 escolas de dez concelhos parceiros. 

 Em relação ao projecto “Aprender como quem constrói uma casa”, iremos basear a 

nossa análise, num artigo publicado por Elsa de Barros (2009), na revista Noesis. 

 No ano lectivo 2008/2009 a escola EB 2, 3 de Vialonga deu início a uma nova forma 

de organização curricular, com o objectivo de, nas palavras da Directora Armandina Soares, 

“conseguir melhorar os resultados escolares, alterando as metodologias de ensino - 

aprendizagem”. Pretendia-se “encontrar uma metodologia que permitisse a diferenciação 

pedagógica, de modo a dar resposta aos alunos com ritmos de aprendizagens diferentes” o que 

implicava mais trabalho na sala de aula, pois segundo a Directora, “os pais desta escola 

apresentam um baixo nível de escolaridade, e a maior parte destes alunos não tem apoio da 

família e não realiza trabalho escolar em casa. Com as aulas expositivas, também não 

trabalhavam na escola”. Para alterar este cenário, foi implementado um novo plano curricular, 

que passou a incluir novas áreas curriculares, tirando partido das áreas curriculares não 

disciplinares, enquanto o tempo destinado às diversas disciplinas foi reorganizado. 

Diariamente, passou a haver um bloco de 90 minutos para trabalho autónomo (o trabalho é 

realizado na sala de aula, de acordo com o seu nível de aprendizagem, contando com o apoio 

dos professores das diferentes disciplinas que trabalham em par pedagógico). Semanalmente, 

passaram a ser consagrados 90 minutos às áreas da Comunicação e da Formação Cívica (são 

áreas da responsabilidade do Director de Turma. Pretendem dar resposta respectivamente, às 
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dificuldades de comunicação evidenciadas pelos alunos e nas assembleias de turma abordam-

se as questões colocadas no Diário de turma, designadamente aquilo que os alunos gostaram, 

não gostaram e as sugestões). Com esta reorganização do currículo, como afirmou Ana 

Bettencourt, o professor teve de repensar o seu papel, deixando de ter tanto tempo para expor 

as matérias para passar a ter de destinar mais tempo à concepção de actividades que permitam 

a realização de aprendizagens pelos alunos, aumentando o tempo de trabalho autónomo. 

Nesses momentos, os alunos realizam trabalho de projecto em grupo. Foram também 

construídos portefólios com alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano 

lectivo. Desta forma conseguiu-se não só melhorar os resultados, como desenvolver uma 

aprendizagem consistente, construída de acordo com os ritmos de cada aluno.   

 No que se refere ao projecto “Turma mais: reagrupar sem segregar e melhorar 

resultados”, é um projecto que foi inicialmente concebido e direccionado ao 7.º ano de 

escolaridade, com o propósito de conseguir a plena integração e a sobrevivência escolar de 

todos os alunos, tendo sido aplicado ao 9.º ano pela primeira vez em 2005/ 2006. Iremos 

basear a nossa análise, num artigo publicado pelo professor José Verdasca da Universidade de 

Évora, na revista Noesis. 

 Como refere o professor Verdasca, este é um projecto sustentado numa tecnologia 

organizacional que combina a dimensão e a estrutura de composição da turma como factores 

de promoção do sucesso escolar. No plano organizativo pedagógico, a “Turma Mais” é uma 

turma sem alunos fixos, que agrega temporariamente alunos provenientes das várias turmas 

do mesmo ano de escolaridade, que vão circulando normalmente cinco a seis vezes, por ano 

lectivo. Nesta “plataforma giratória”, como lhe chama Verdasca, cada grupo de alunos fica 

sujeito a um horário de trabalho semelhante ao da sua turma de origem, com a mesma carga 

horária e o mesmo professor por disciplina. Cada grupo específico de alunos continua a 

trabalhar, sem sobrecarga de horas semanais, os conteúdos programáticos que a sua turma de 

origem está a desenvolver, podendo beneficiar de um apoio mais próximo e individualizado 

facilitado em grande parte pela semelhança dos ritmos de aprendizagem do grupo. Este 

modelo pode abranger a totalidade do currículo escolar ou apenas parte dele. Este projecto 

sensibilizou, motivou e envolveu também os professores e outros actores educativos, 

mexendo com a escola e produzindo novas lógicas de orientação e novas apropriações 

organizacionais. Com a implementação deste projecto, conseguiu-se o crescimento da 

qualidade dos resultados e o pleno em termos de inclusão escolar. 

 No futuro, Verdasca recomenda que se deve dar continuidade ao trabalho construído 

para que os alunos continuem após o 3.º ciclo, os seus percursos educativos. 
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 Por último, iremos mencionar o projecto “Mediadores para o Sucesso Escolar”, 

vocacionado, como referimos anteriormente, para o 3.º ciclo de escolaridade (7.º e 8.º anos), 

abrangendo alunos com idades padrão entre os 13 e os 15 anos. Tal como os projectos 

anteriores, tem por objectivo o combate ao insucesso e abandono escolar e a promoção da 

inclusão social. Este projecto foi um dos 28 casos de estudo europeus escolhidos para ser 

divulgado na V edição da Clinton Global Initiative, que se realizou em Nova Iorque entre 22 e 

25 de Setembro de 2009. Iremos basear a nossa análise nas informações recolhidas no site da 

EPIS sobre o projecto em causa e no documento “Escolas de Futuro”, resultante da aplicação 

do projecto. O projecto “Mediadores para o Sucesso Escolar” partiu da iniciativa da 

Associação de Empresários pela Inclusão Social (EPIS). A EPIS acredita num modelo de 

solidariedade por capacitação – por oposição à solidariedade assistencial – e assume 

conscientemente duas dimensões no seu projecto: a “excelência metodológica”, com a criação 

do conselho Cientifico da EPIS, constituído por especialistas universitários de topo e ex-

governantes experientes e a “mecânica de proximidade”, em que se pretende apoiar alunos em 

risco ao longo de todo o 3.º ciclo, através de um apoio sistemático e próximo por parte dos 

técnicos mediadores da EPIS. Analisaram-se no ano lectivo 2007/2008 cerca de 20 mil alunos 

do 7.º e 8.º ano de escolaridade de 88 escolas. Desse grupo foram seleccionados cerca de seis 

mil alunos em risco de reprovação, que apontavam para a necessidade de um apoio de 

proximidade sistemático e estruturado, que foram apoiados por equipas de mediadores da 

EPIS. Segundo o director - geral da EPIS, os mediadores trabalham fundamentalmente na 

escola, realizando com os alunos sessões de 30 ou 60 minutos, durante os intervalos e antes e 

depois das actividades lectivas. Os primeiros temas a abordar nas sessões prendem-se com o 

estabelecer de uma relação de confiança. É uma dimensão bastante comportamental. Por outro 

lado, acrescentou, em parceria com as famílias, os mediadores ajudam na criação de rotinas de 

organização do tempo dos alunos (de higiene, de descanso, de estudo, de pausa). Outro tema 

trabalhado é o da metodologia de estudo, os mediadores ajudam na selecção das matérias, na 

preparação para os testes e na gestão das ansiedades antes e depois das provas. Os mediadores 

trabalham directamente com a escola, directores de turma e família, quando necessário. 

 Os resultados alcançados foram, na opinião do director-geral, de qualidade, tendo-se 

verificado um aumento da taxa de aprovação dos alunos apoiados pela EPIS em 14 pontos 

percentuais, passando-se de 63% em 2007/2008 para 77% no ano lectivo 2008/2009. Com 

este projecto a EPIS pretende apostar naquilo que considera serem os cinco pilares das 

Escolas de Futuro, nomeadamente, os novos paradigmas de escola e sala de aula (ao nível da 

forma de como as pessoas interagem e como se processa a transmissão de conhecimentos e de 



69 

 

experiências entre professores, alunos, pais e cidadãos); uma liderança forte; a adequação de 

“mecânicas de proximidade” por perfil dos alunos (os que se encontram em risco têm de ser 

acompanhados de um modo transversal, numa nova mecânica de mediação – capacitação); a 

inovação nos processos e rotinas (que a EPIS considera serem inovadores primeiro e 

consolidados depois, constituindo o “cimento” da organização escola e o caminho certo para o 

sucesso escolar sustentado ao longo do tempo); a ligação escola – empresa. 

 No futuro, nas palavras do seu Director, a EPIS encara com enorme confiança o 

próximo ano lectivo de 2009/2010, na expectativa que a curva de aprendizagem lhes permita 

superar os resultados atingidos no ano 2008/2009. Pretende alargar a base de cobertura da 

EPIS a nível nacional, em parceria com o Ministério da Educação e as Autarquias.  

  Todos os projectos aqui mencionados, apontavam para mudanças quer ao nível 

organizacional, quer ao nível das práticas pedagógicas e da flexibilidade curricular.   

 Não podíamos pois deixar de mencionar uma proposta de organização escola, 

apresentada por João Formosinho à Comissão de Reforma do Sistema Educativo em 1988, 

que consideramos continuar a ser inovadora e pensamos por isso, que seria interessante pô-la 

em prática, pois acreditamos que poderia ajudar a responder aos problemas que se colocam à 

escola de hoje, tão heterogénea quer ao nível dos saberes quer socialmente. Essa proposta 

organiza o processo de ensino segundo o modelo de “Equipas Educativas” que consiste em 

“agrupar educativamente os conteúdos em áreas interdisciplinares, agrupar educativamente os 

alunos em grupos de turmas e agrupar educativamente os professores em equipas educativas” 

(Formosinho e Machado, 2008:12). A proposta de organização da escola por “Equipas 

Educativas” apresenta três dimensões organizacionais. No que se refere à dimensão 

agrupamento de alunos, a proposta defende a criação de grupos flexíveis, cuja composição e 

extensão só deverá estar determinada em função das actividades escolares a empreender, das 

características dos espaços disponíveis e do tempo necessário para a sua realização. O 

agrupamento flexível dos alunos exige um planeamento mais cuidado do que o que exige a 

organização por turmas. Neste sentido, as diversas situações de aprendizagem, pelas quais 

devem passar todos os alunos, são programadas pela Equipa Educativa. No que diz respeito à 

integração curricular, a proposta de “Equipas Educativas” aponta para uma organização dos 

saberes que os integre em torno de problemas e de questões significativas, identificadas de 

forma colaborativa por educadores e educandos. Cada equipa estabelece o seu plano de gestão 

integrada do currículo e desenvolve todas as actividades. No que concerne às equipas 

multidisciplinares, a proposta de constituição de equipas, em função do trabalho que é 

desenvolvido com os alunos, cria uma categoria organizacional de valor semelhante ao dos 
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grupos disciplinares. Os professores disponibilizam-se e empenham-se em idealizar e praticar 

um esquema de trabalho apropriado às necessidades dos seus alunos. 

 Com esta proposta “Equipas Educativas” pretendia-se encontrar novos modos de 

organizar o trabalho docente na escola, numa perspectiva de “profissionalismo interactivo” 

através da construção colectiva, incentivando práticas de “ensino em equipa”.   

 Não nos podemos esquecer que em todo este processo da mudança para uma escola 

mais justa, é necessário que as escolas desenvolvam uma política de valorização da sua equipa 

de profissionais. Como sublinham Fullan e Hargreaves (2001:69), um dos maiores desafios à 

mudança do contexto do ensino é a atribuição “aos educadores e às escolas, de maiores 

responsabilidades no desenvolvimento do currículo”. Neste sentido, os professores também 

deveriam ser encorajados a ajudarem-se uns aos outros, através da observação mútua, a 

explorarem as dimensões do seu trabalho com os alunos, num processo que os leva a trocar 

impressões a respeito das suas práticas, produzindo um impacto decisivo na sua acção, Wang, 

Porter e Ainscow (1997:26). Cada vez mais a confrontação com a realidade impõe encarar-se 

a escola como lugar de vida, como espaço de construção de identidade infantil ou juvenil e de 

cultura de pares e não apenas um lugar de instrução (Almeida e Vieira, 2006:83). Esta ideia 

aliás já havia sido defendida por Ivan Illich (1973) citado por Canário (2005), ao considerar 

importante uma educação norteada pela valorização da educação não escolar, ou seja, uma 

educação não formal nem institucionalizada. 

 De facto, corroborando das ideias anteriores, temos de transformar a escola actual, e 

isso implica agir em três planos distintos, como nos afirma Canário (2005:88): 

 

- Pensar a escola a partir do não escolar. (…) A maior parte das aprendizagens 

significativas realizam-se fora da escola, de modo informal (…) são essas práticas 

educativas que hoje, nos aparecem como portadoras de futuro. 

- Desalienar o trabalho escolar, (…) o que permitirá passar do enfado ao prazer. 

- Pensar a escola a partir de um projecto de sociedade, com base numa ideia do que 

queremos que sejam a vida e o devir colectivos (…).  

 

 O caminho é aprofundar a Educação Inclusiva, apoiando todos os alunos com 

dificuldades, quaisquer que elas sejam, dando-lhes uma educação de qualidade num ambiente 

comunitário e diverso (Rodrigues, 2006). Impõe-se atingir a meta da equidade educativa para 

todas as crianças, o que exige a mudança dum sistema fixo para um sistema flexível, capaz de 
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garantir a equidade na “oportunidade de aprender” para todos os alunos (Wan, Porter e 

Ainscow, 1997:54).  

 

 Construir por isso a escola do futuro, pressupõe a adopção do procedimento de 

transformar os alunos em pessoas. Só nestas condições, a escola poderá assumir -se para todos 

como um lugar de hospitalidade (Canário, 2005:88). 

 

 Concluindo, a escola do futuro resultará da mudança da escola do presente, para uma 

escola mais flexível, mais aberta e mais articulada com a comunidade envolvente, onde o 

sentido de pertença de todos se sinta aumentado, uma escola mais autónoma sem medo de 

arriscar, que aposte numa formação de qualidade dos seus professores.  Algumas inovações 

específicas como seja a introdução de mediadores na escola são importantes, mas não nos 

podemos nunca esquecer, como afirmam Hargreaves et al (2001:97), que “no final, é o 

acolhimento na sala de aula e a relação de rotina entre professor e aluno que parece ser ainda 

mais importante.” Satisfazer estas necessidades implica reformas de fundo na vida das 

escolas, que permitam aos professores conhecer e cuidar melhor dos seus alunos e vice-versa. 

Isto requer um menor número de alunos por professor, abordagens do ensino e da 

aprendizagem multidisciplinares, baseadas no conceito de equipa, participação de alunos 

tutores e papéis de orientação mais definidos na sala de aula. 
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CAPÍTULO 3 

 

Metodologia da Investigação 

 

Opções Gerais do Estudo 

   

 De acordo com a linha de pensamento por nós defendida, atribuindo importância à 

dimensão social da investigação e do investigador, considerando por isso a construção da 

ciência um fenómeno social, queremos situar a nossa investigação bem dentro da esfera de 

actividades comuns e correntes do ser humano, aproximando-a da vida diária do educador, 

tornando-a um instrumento de enriquecimento e de intenção de mudança, concordando por 

isso com Lüdke et André (1986:3) na necessidade de “desmistificar o conceito que encara a 

pesquisa como privilégio de alguns seres dotados de poderes especiais”. De acordo com a 

natureza das questões formuladas na nossa investigação em que temos como objectivos 

descrever, interpretar e compreender o processo de inclusão educativa de jovens integrados 

em turmas de PCA, no sentido de trazer à luz dados que permitam conhecer as perspectivas 

dos alunos, professores e encarregados de educação sobre este tipo de projectos, pretende-se 

que este estudo seja um contributo para a compreensão desse processo e saber de que forma 

estes projectos correspondem às expectativas dos nossos participantes, como é que estes 

projectos potenciam o desenvolvimento destes jovens e que incremento qualitativo trazem ao 

sistema educativo. Queremos ter sobretudo acesso à perspectiva de todas as pessoas directa ou 

indirectamente envolvidas (alunos, professores, encarregados de educação) nessa actividade. 

Não se trata portanto de um processo simples, linear e imediato a que se acede através de um 

simples inventário, passível de generalização. Pretende-se um retrato holístico de uma 

realidade complexa. Tomando por base este contexto, não nos parece apropriado ao nosso 

estudo usar uma metodologia quantitativa, nem tão pouco a utilização do método 

experimental, que visa a verificação ou testagem de hipóteses sobre relações causais entre 

variáveis, o que não constitui objectivo da nossa investigação. Seria demasiado complexo 

controlar todas as variáveis em jogo, o que ao fazê-lo e concordando com a afirmação de 

Lüdke et André (1986:3) “estar-se-ia a correr o risco de submeter a complexa realidade do 

fenómeno educacional a um esquema simplificador de análise”, não resolvendo o problema da 

compreensão geral do fenómeno na sua complexidade dinâmica”. 
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 As características do nosso trabalho de investigação, a nosso ver, permitem incluí-lo 

numa metodologia de natureza predominantemente assente no paradigma qualitativo, de 

carácter descritivo e interpretativo, apoiando-nos na perspectiva de autores como Bogdan e 

Bilken (1994). Este paradigma é construtivista, “assume muitas formas e é conduzido em 

múltiplos contextos”, Guba e Lincoln (1994), de forma a conseguir abarcar a complexidade 

das situações a investigar, poder abordá-las com maior profundidade e permitir uma maior 

sensibilidade às diferenças.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994:47-50) a investigação qualitativa tem cinco características 

que se adequam a investigações que têm como objectivo dar respostas aprofundadas acerca de 

situações contextualizadas, como é o caso do nosso estudo: 

 

(...) a fonte directa de dados é o ambiente natural, o contexto em que são produzidos 

torna-os únicos. 

(...) é descritiva, pois assume que tudo o que se analisa é susceptível de constituir uma 

pista que nos facilita a compreensão do objecto de estudo. 

 

 Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos, ou seja, interessam-se fundamentalmente por compreender 

“como” se desenrolam as situações. 

 Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva, o 

que lhes permite (re)elaborar o quadro teórico à medida que os dados vão surgindo, com o 

objectivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente. 

 O significado é de uma importância vital na abordagem qualitativa, pois assume-se 

que a realidade é construída pelos actores através dos sentidos e significados que estes 

atribuem aos factos, e por isso os investigadores qualitativos fazem questão em se 

certificarem que estão a apreender as diferentes perspectivas e adequadamente.  

 Contudo, não desprezámos outro tipo de abordagens que nos permitissem obter 

conclusões quantitativas sobre a problemática, firmando-se o enquadramento destas na 

convicção de que todos os instrumentos e análises seriam úteis para analisar o objecto em 

estudo. Corroboramos da opinião de autores como Reichardt e Cook (1986), citados por 

Carmo e Ferreira (1998:183), que afirmam que “um investigador não é obrigado a optar pelo 

emprego exclusivo de métodos quantitativos ou qualitativos e se a investigação o exigir 

poderá combinar a sua utilização”. Carmo e Ferreira (1998:183), citam ainda Denzin (1978), 

Miles e Hubermann (1984) e Patton (1990) entre outros, que utilizam conjuntamente, os dois 
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tipos de abordagem qualitativa e quantitativa. Esta abordagem é frequente em autores que 

recorrem à estatística descritiva para apresentação de resultados qualitativos. Patton (1990) 

citado por Carmo e Ferreira (1998:183) afirma que uma forma de tornar um plano de 

investigação mais “sólido”é através da triangulação, isto é, da combinação de metodologias 

de estudo dos mesmos fenómenos ou programas. Tal significa, de acordo com o mesmo autor, 

utilizar diferentes métodos ou dados, incluindo a combinação de abordagens quantitativas e 

qualitativas. No nosso estudo podemos considerar a existência de dois grandes tipos de 

triangulação, em quatro grandes tipos de triangulação identificados por Denzin (1978), autor 

citado por Patton (1990), a triangulação de dados, pois usamos uma variedade de fontes neste 

estudo e a triangulação metodológica, pois ainda que o método qualitativo seja predominante 

no nosso estudo, também recorremos ainda que em menor escala ao método quantitativo. 

Desse modo procurámos uma melhor compreensão do processo de inclusão em estudo, 

tentando alcançar resultados mais seguros, sem enviamentos, tirando partido da vantagem de 

combinar métodos, como indicam Reichardt e CooK (1986), citado por Carmo e Ferreira 

(1998). 

 

Estudo de caso 

 

 “O estudo de caso qualitativo é o modo mais apropriado para quando queremos 

estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo” (Ludke e André, 1986:17). Tendo em 

conta os objectivos da nossa investigação, pareceu-nos ser esta a estratégia de investigação 

mais adequada, pois propomo-nos estudar em profundidade aspectos particulares de inclusão, 

dando sentido à situação, explicando-a e compreendendo-a. Por outro lado, sendo nós um 

único investigador e não dispondo de muito tempo, o estudo de caso apresenta-se-nos como o 

modo mais apropriado, pois de acordo com Bell (2002:22), o estudo de caso “é especialmente 

indicado para investigadores isolados, dado que proporciona uma oportunidade para estudar, 

de uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado aspecto de um problema em 

pouco tempo”. Segundo Yin (1994:15-23), o estudo de caso adequa-se a investigações que 

pretendam responder a questões do tipo “como” e “porquê”, quando o investigador possui um 

controlo muito reduzido sobre os acontecimentos e o focus incide sobre fenómenos actuais em 

contexto real. Além disso, ainda segundo o mesmo autor, “ao contrário de outros métodos de 

investigação o estudo de caso liga-se directamente com a realidade e pela sua natureza prática 

e contextual possibilita uma comunicação real entre a teoria e a prática”. Yin (1994) define o 

estudo de caso como “uma investigação empírica, que investiga um fenómeno contemporâneo 
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dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. Sendo considerado uma ferramenta preciosa, para 

os que pretendem descrever e compreender em profundidade contextos de ensino, salientam-

se as seguintes características, (Merriam, 1990:11-13): 

 É particularista – ao basear a investigação no estudo de um determinado caso 

concentrando a atenção no modo como os actores sociais se envolvem nos problemas 

específicos e recorrendo a uma visão holística da situação. 

 É descritivo – ao procurar uma descrição fina (“thick description”) do fenómeno de 

estudo, isto é, utiliza técnicas literárias de descrição, descobre imagens e analisa situações 

com o objectivo de interpretar os dados sobre normas e costumes culturais, valores 

comunitários, significados e noções profundas, etc. 

 É heurístico – ao proporcionar um aperfeiçoamento da compreensão dos fenómenos 

em estudo, nomeadamente através da descoberta de novos significados ou da confirmação dos 

já conhecidos. 

 É indutivo – ao descobrir novas relações, novos conceitos e ao suscitar hipóteses que 

emergem a partir da análise dos dados no seu contexto. 

 Sumariamente, Merriam (1990:16) define o estudo de caso como “uma descrição e 

análise intensiva e holística de uma única entidade, fenómeno ou unidade social”. Trata-se, 

pela sua natureza, de uma estratégia eminentemente compreensiva, onde o interesse reside 

“mais nos processos que nos produtos, no contexto mais do que numa variável específica, na 

descoberta mais do que na confirmação”, (Merriam, 1990:xxi). 

 Como em todos os estudos, também o estudo de caso não está isento de críticas. Uma 

delas refere-se ao facto do estudo de caso carecer de validade externa. Mesmo sabendo que o 

nosso estudo não vai ser possível de generalização, ficando o objecto de estudo confinado a 

um contexto e realidade específico, representando as conclusões obtidas apenas uma parte da 

realidade, temos consciência no entanto que o nosso estudo, como estudo de caso, pode ser 

transferível para outros casos com condições e contextos semelhantes, visto tratar-se de um 

estudo contextualizado no espaço e no tempo. Outro aspecto que é objecto de críticas do 

estudo de caso é a validade interna, isto é a objectividade das conclusões. Ao procurarmos 

conhecer e compreender o processo de inclusão dos jovens integrados em turmas de PCA, as 

conclusões devem fundamentar-se num conjunto vasto e diversificado de dados, o que se 

coaduna com os dados recolhidos em situações e momentos diferentes no nosso estudo. A 

consistência e a estabilidade dos dados são outro aspecto importante a ter em consideração, 
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mas tendo em conta que o caso não é estático, devemos ter consciência que noutro momento 

ou ocasião, será difícil encontrar os mesmos resultados. 

 Pelo exposto e principalmente por poder constituir uma base de compreensão da 

realidade social, quanto aos princípios que envolve e quanto a factores que lhe estão 

subjacentes, parece-nos que o estudo de caso se coaduna com a nossa perspectiva e é o 

adequado para o tipo de estudo que pretendemos desenvolver, em que existe a vontade de 

conhecer e procurar compreender os processos inclusivos, a partir do cruzamento dos pontos 

de vista explicitados pelos diferentes actores envolvidos no processo, tendo em vista obter 

uma melhor compreensão para o significado de acções sociais específicas. 

Conscientes das limitações referidas anteriormente, procurámos adequar as potencialidades da 

metodologia escolhida ao nosso estudo, bem como procurámos munir-nos dos instrumentos 

metodológicos capazes de responder aos objectivos que nos propusemos. 

Após a recolha de dados, ficou como produto final, um conjunto de materiais escritos, 

resultado de inquéritos por questionário (aberto e fechado), das transcrições das entrevistas 

semi-estruturadas (audio-gravadas) e conversas informais, material este que foi sujeito a um 

processo de análise que decorreu em simultâneo com a recolha de dados. 

Em seguida explicitamos o campo de estudo e os participantes no estudo, o processo de 

recolha de dados e o procedimento seguido para a sua análise. Simultaneamente, 

fundamentam-se as opções assumidas em referências teóricas. 

 

Caracterização sumária do campo de estudo 

 

 Escolhemos como campo de estudo para recolha de informação, uma escola do 

concelho de Almada, que não identificaremos pelo nome para mantermos a confidencialidade 

dos dados. 

 É uma Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos que designaremos por Escola Laranja. 

As razões que orientaram a escolha desta escola decorreram de vários factores que passamos a 

enunciar: 

a sua antiguidade no concelho; 

o facto de constituir o percurso de formação para um significativo número de alunos; 

ter iniciado um projecto de currículo alternativo, com uma turma  no ano de 

1994/1995; 

a estabilidade do corpo docente; (ainda que neste ano lectivo 7,3% dos professores se 

tenha reformado ou recorrido a atestado médico prolongado); 
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 Consultando o Projecto Educativo da Escola Laranja (PEE) ficamos a saber que na 

Escola Laranja existem 800 alunos, distribuídos por 38 turmas de Currículo Normal, 5 de 

Percursos Curriculares Alternativos (PCA - 4 de 2.º ciclo e 1 de 3.º ciclo) e 2 de Cursos de 

Educação e Formação (CEF). Contabilizam-se em todas as turmas cerca de 80 alunos 

estrangeiros (10% da população de alunos) e 27 alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) correspondendo a 3,4% da população de alunos. De salientar ainda que 

recorrem aos auxílios económicos cerca de 176 alunos que constitui 22% da população de 

alunos. A escola possui um Núcleo de Apoio Educativo que segundo o mesmo “tem por 

objectivos a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a 

estabilidade emocional, bem como a promoção de igualdade de oportunidades, a preparação 

para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a vida profissional e 

para uma transição da escola para o emprego das crianças e dos jovens com NEE”. Apoia 

alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou vários 

domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente. 

Na escola funciona ainda o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). No âmbito da sua 

acção, o apoio é desenvolvido no domínio psicopedagógico, a alunos e professores e no 

domínio do sistema de relações interpessoais no interior da escola e entre esta e a 

comunidade. Na prossecução das suas atribuições, assegura o acompanhamento do aluno ao 

longo do percurso escolar, individualmente ou em grupo, contribuindo para identificar os seus 

interesses e aptidões, intervindo em áreas de dificuldade que possam surgir na situação de 

ensino-aprendizagem, facilitando o desenvolvimento da sua identidade pessoal e a construção 

do seu próprio projecto de vida. Desenvolve acções de aconselhamento psicossocial e 

vocacional; promove actividades de informação escolar e profissional; facilita a articulação 

entre a escola e o mundo do trabalho; apoia as actividades educativas numa vertente 

psicológica e psicopedagógica, tendo em vista o sucesso escolar, a igualdade de oportunidade 

e a adequação das respostas educativas; colabora ainda em experiências pedagógicas e em 

acções de formação de professores (Projecto Educativo Escola).   

 No que diz respeito ao corpo docente, que constituiu a Escola Laranja no biénio 

2007/2009, era formado por um total de 115 professores (42 titulares, 40 Professores do 

quadro, 16 professores do Quadro de Zona Pedagógica, 3 professores com horário reduzido 

por incapacidade e 14 contratados). Ao longo do ano lectivo 2008/2009, 7 professores  

reformaram-se e 2 professores aguardam o resultado de junta médica, tendo sido substituídos 

nas suas funções docentes, por professores contratados. Em relação ao pessoal não docente, 
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existiram 26 Auxiliares de Acção Educativa adiante designados por AAE (14 pertencente ao 

quadro da escola, 6 contratadas a termo indeterminado e 4 com contrato a termo certo e 2 

colocadas pelo Programa Ocupacional). Ao longo do ano lectivo 2008/2009 esse número 

diminuiu, pois dois funcionários emigraram, dois reformaram-se e as duas funcionárias que 

haviam sido colocadas pelo centro de emprego  também saíram no mês de Fevereiro. O 

número de AAE está pouco adequado face à dimensão das necessidades de vigilância dos 

alunos nos espaços extra sala, de limpeza e segurança de todo o recinto escolar que é muito 

extenso. Continua a verificar-se uma ausência de formação específica para as funções que 

desempenham, atendendo à grande diversidade e relevância educativa das tarefas que lhe são 

atribuídas.  

 O nível de escolaridade da globalidade dos EE/Pais da Escola Laranja é médio baixo 

(6.º e 9.º ano por vezes incompletos) mas, coexistem dois subgrupos de EE/Pais com 

habilitações muito elevadas e outro com baixos/muito baixos níveis de escolaridade, onde se 

incluem os EE/Pais da maioria dos alunos que integram turmas de PCAs e CEFs. 

 Através de informação proveniente do último Conselho Pedagógico no ano lectivo 

2008/2009, confirmou-se que o aproveitamento a nível global no 2.º ciclo foi considerado 

Médio/Bom e no 3.º ciclo foi considerado Médio. A taxa de insucesso não tem sido por isso 

elevada, correspondendo a 7,6% no 2.º ciclo e 8,6% no 3.º ciclo. No que diz respeito ao 

comportamento dos alunos, no 2.º e 3.º ciclo, não temos dados concretos, no entanto as 

Coordenadoras dos Directores de Turma informaram-nos que se manifestaram mais casos de 

indisciplina ao nível do 2.º ciclo. Para este resultado terá contribuído o facto de os alunos no 

2.º ciclo serem em maior número, os quais ainda não interiorizaram completamente as regras.  

Apesar dos resultados se continuarem a revelar positivos, persistem bolsas de alunos na 

Escola Laranja, marcados por um historial de desinteresse e insucesso que abandonam a 

escola antes da conclusão do ensino básico ou que permanecem na mesma, apesar da vivência 

de insucesso repetido, não se revendo no currículo do ensino básico. Tal facto levou a que a 

Escola Laranja tenha considerado como finalidade número um do seu Projecto Educativo “o 

perspectivar o acto educativo numa dimensão de diferenciação, adequação e flexibilização 

pedagógica, que ajude os alunos a adquirir e consolidar aprendizagens nas áreas que 

constituem o seu currículo, de forma a assegurar uma formação básica de qualidade, a 

possibilidade do prosseguimento de estudos e/ou a transição para a vida activa e represente 

uma experiência bem sucedida de aprendizagem que se prolongue ao longo da vida”. Tendo 

em conta esta finalidade, a Escola Laranja tem como um dos seus objectivos “resolver 

problemas de insucesso escolar, pessoal e social, promovendo a inclusão e implementando, 
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sempre que possível, soluções alternativas”, por isso preconizou a “implementação de uma 

oferta formativa, em cada ano de escolaridade, de turmas de Percursos Curriculares 

Alternativos, visando os alunos com dificuldades de aprendizagem, com percursos escolares 

irregulares ou em risco de abandono por atingirem a idade limite da escolaridade obrigatória”, 

bem como a “implementação de uma oferta formativa de Cursos de Educação e Formação, 

visando os alunos com percursos escolares irregulares ou em risco de abandono por atingirem 

a idade limite da escolaridade obrigatória”. 

 Assim, a Escola Laranja ao analisar o percurso escolar de alguns dos alunos, constatou 

que este reflectia pelo menos uma das seguintes características: insucesso escolar repetido; 

elevado índice de absentismo e marginalidade; forte desmotivação pela actividade escolar 

decorrente da falta de expectativas relativamente à aprendizagem; dificuldades em 

acompanhar o ritmo das aprendizagens; dificuldades de integração; problemas 

comportamentais e afectivos; baixa auto-estima; falta de acompanhamento familiar; 

desencontro entre a cultura escolar e a sua cultura de origem. Estas características inseriam-se 

totalmente, no âmbito do Despacho Normativo N.º 1/2006 de 06 de Janeiro e por isso 

submeteu-se à DRELVT um projecto para funcionamento de 4 turmas de PCAs do 2.º ciclo (2 

a continuar projecto e 2 turmas novas) e 1 turma de PCA do 7.º ano, procurando ir ao 

encontro das necessidades dos alunos, assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória, 

combater o insucesso e a exclusão, formando jovens para a cidadania. Desta forma visava-se 

abranger quatro grupos de alunos: 

Alunos a concluírem o primeiro ciclo de escolaridade nas escolas do agrupamento, em 

que os professores titulares de turma anteciparam, pelo conhecimento que têm do seu 

percurso escolar e da sua dinâmica familiar, a necessidade de os enquadrar num 

contexto mais estruturado e apoiado;  

Alunos a frequentarem o 5.º ano de escolaridade, sinalizados pelos Directores de 

Turma devido às suas dificuldades em acompanhar o ritmo das aprendizagens, forte 

desinteresse, insucesso escolar repetido e abandono escolar; 

Alunos a concluírem o 5.º ano, já integrados em 2 projectos de Percurso Curricular 

Alternativo, iniciado no ano lectivo 2007/2008, que irão prosseguir em projecto no 6.º 

ano;  

Alunos que frequentaram projectos de percurso curricular alternativo no 2.º ciclo, 

concluindo o 6.º ano, que apesar de terem desenvolvido a sua auto-estima, motivação e 

as competências de ciclo, ainda não consolidaram os hábitos de trabalho, necessitando 

de uma nova oportunidade para obter o 3.º ciclo, bem como alguns alunos que provêm 
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de turmas de 7.º ano, tendo sido sinalizados pelos Directores de Turma devido às suas 

características se enquadrarem bem neste tipo de projectos; 

 

Metodologia utilizada 

 

 Após sinalização pelos professores titulares ou directores de turma, as Coordenadoras 

e o SPO, efectuaram múltiplas reuniões com os alunos e respectivos encarregados de 

educação. 

 Nas referidas reuniões, esclareceu-se sobre os objectivos, planos de estudo, 

permeabilidade, prosseguimento de estudos e regime de assiduidade e avaliação. 

No final das reuniões, auscultou-se do interesse dos alunos e encarregados de educação, tendo 

estes preenchido uma declaração em como estavam ou não interessados em ingressar no 

projecto (Anexo B). 

 Realizaram-se também reuniões com as técnicas do Lar de Jovens da Santa Casa, de 

forma a auscultar a sua opinião sobre a integração de alguns dos seus alunos mais 

problemáticos na mesma turma de PCA. 

 Em relação ao plano curricular proposto para as turmas de PCA do 5.º ano 2.º ciclo, 

foi o que consta no quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 – Plano curricular de PCA do 5.º ano 

Tipo de formação Áreas curriculares 
Carga 
horária 

Escolar 

Áreas Curriculares Disciplinares: 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Inglês 
Conhecimento do Mundo - Meio natural 
Conhecimento do Mundo – Meio Social 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
Educação Física 
Áreas Curriculares Não Disciplinares: 
Estudo Acompanhado  
Formação Pessoal e Social: 
Formação Cívica 

 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
 
4 
4 
 
1 
 
 

Artística, Vocacional 

Oficina de Expressões: 
Disciplina 1 – Artes Plásticas 
Disciplina 2 - Música 
  

 
4 
2 
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 Nas turmas de 6.º ano, a única alteração no plano curricular refere-se à Área Artística e 

Vocacional, constituída só pela disciplina de Artes e Ofícios com a carga horária de 6 tempos 

lectivos. Estes projectos permitem ter uma visão articulada das várias vertentes que orientam 

o processo educativo: a sociedade no conjunto dos seus valores, os conteúdos que pretendem 

assegurar o desenvolvimento de competências básicas e o aluno como ponto de partida e de 

chegada de todo este processo. Pretende-se por isso com estes projectos motivar as 

aprendizagens, contribuindo para o desenvolvimento da auto-estima dos alunos, através da 

criação de actividades pedagógicas gratificantes e diversificadas dos currículos habituais que 

possibilitem o desenvolver das competências do saber ser, estar e pensar, preparando estes 

jovens para serem autónomos, capazes de desenvolver projectos pessoais e profissionais, 

tornando-se cidadãos activos capazes de procurar a sua “realização individual em harmonia 

com os valores da sociedade...” tal como é preconizado pela Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

 Atendendo à especificidade do perfil de partida dos alunos integrados nestas turmas de 

projecto e tendo presente as linhas orientadoras do Despacho Normativo N.º 1/2006 de 06 

Janeiro que rege estes projectos, procedeu-se à utilização dos seguintes programas, 

mencionados no Quadro 3.2.   

 

Quadro 3.2 - Utilização de programas propostos no 2.º ciclo 

 Ensino regular Ensino vocacional 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Educação Física 
Formação Cívica 
Inglês 
Estudo Acompanhado 

Os planos curriculares têm como 
referência a estrutura do Decreto-Lei 
nº 6/2001 de 18 de Janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro. 

 

Conhecimento do Mundo – 
Meio Natural 
Conhecimento do Mundo – 
Meio Social 
 

O plano curricular elaborado resulta 
da adaptação da estrutura do 
Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de 
Janeiro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
209/2002, de 17 de Outubro. 
(foram enviadas as propostas de 
programa) 

 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

O plano tem como referência o 
programa aprovado pela Direcção 
Geral de Formação Vocacional, 
definido para o Curso de Educação e 
Formação T1/A e T1/B – 2.º ciclo 
Módulos Essenciais 

 

Oficina de Expressões (5.º ano) 
Artes e Ofícios (6.º ano) 

  Tem um programa 
próprio 
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 A avaliação dos alunos (de acordo com o estipulado no Despacho Normativo n.º 

1/2005, de 5 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 

3/2005, de 10 de Fevereiro, Despacho Normativo n.º 18/2006, de 14 de Março e Despacho 

Normativo n.º 5/2007, de 10 de Janeiro) realizar-se-á por disciplina ou área curricular de 

carácter descritivo e quantitativo. 

 A avaliação de formação escolar resultará da avaliação contínua realizada ao longo do 

período, em reunião quinzenal do Conselho de Turma. Esta avaliação decorrerá da análise de: 

Dossiê do Aluno; 

Registo e auto e hetero avaliação dos alunos; 

Registo de avaliação dos professores, quanto à evolução dos alunos; 

A avaliação da formação vocacional será qualitativa e quantitativa, realizada por 

alunos e formadores.  

A avaliação qualitativa terá em conta: 

Registo de assiduidade; 

Aprendizagem de regras e princípios de acção; 

A execução de tarefas de acordo com os princípios e orientações ministradas; 

Capacidade de resposta em contextos diferenciados. 

 

 Todos os conselhos de turma, reúnem obrigatoriamente quinzenalmente. 

 Em relação aos Conselhos de turma, a Escola Laranja conseguiu que nas turmas de 6.º 

ano - PCA se verificasse a continuidade pedagógica do mesmo grupo de professores durante 

os dois anos do projecto, o que se veio a revelar importante para o desenvolvimento do 

projecto e estabilidade dos alunos, bem como o número reduzido de elementos que 

compunham estas equipas e que permitiu uma maior coesão na definição e aplicação de 

estratégias. Facto registado na síntese final dos respectivos PCTs das turmas e representado 

no Quadro 3.3. 

 

Quadro 3.3 – Constituição dos Conselhos de Turma dos 6.º anos 

Turmas 6.º ano (6.º 1 e 6.º 2) Disciplinas leccionadas/Áreas 

1 Professor 
Língua Portuguesa, Meio Social e área de Estudo 
Acompanhado 

1 Professor 
Matemática, Meio Natural, área de Estudo 
Acompanhado e Formação Cívica 

2 Professores 
Área vocacional de Artes e Ofícios e um deles 
leccionava TIC 

1 Professor Inglês 
1 Professor Educação Física 
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 Como se pode concluir observando o quadro 3.3 leccionavam nestas turmas um total 

de 6 professores. Todos os docentes eram professores do QND, com excepção para dois 

professores que pertenciam ao QZP, mas ainda estavam a meio do seu período de colocação 

nesta escola, sem se temer o espectro da mudança. 

  Já no que diz respeito às turmas de 5.º ano - PCA, tal não foi possível. Não se 

assegurou a continuidade pedagógica dos professores, bem como os Conselhos de turma 

ficaram muito dispersos de professores. 

 

Quadro 3.4 - Constituição dos Conselhos de Turma dos 5.º anos 

Turmas 5.º ano (5.º 1 e 5.º 2) Disciplinas leccionadas/Áreas 

1 Professor 
Língua Portuguesa e área de Estudo 
Acompanhado 

1 Professor 
Matemática e área de Estudo Acompanhado (5.º 1 
e 5.º 2) e Meio Natural (5.º 1) 

1 Professor Meio Social 
1 Professor Meio Natural (5.º 2) 

2 Professores 
Área vocacional de Artes Plásticas e um deles 
leccionava também TIC e o outro Formação 
Cívica 

1 Professor Educação Musical 
1 Professor Inglês 
1 Professor Educação Física 

 

 Na turma 5.º 2 leccionou um total de 9 professores. A turma do 5.º 1, só reduziu em 

um professor o número de professores do seu Conselho de Turma, pois o professor que 

leccionava a disciplina de Matemática e a área de Estudo Acompanhado, também acumulava 

com a disciplina de Meio Natural, num total de 8 professores. Nestas duas turmas, a maioria 

dos docentes eram QZP a atingirem o último ano assegurado de permanência na escola ou 

professores Contratados, só restando dois professores para o próximo ano lectivo 2009/2010, 

um no conselho de turma do 5.º 1 e outro no conselho de turma do 5.º 2. 

 

Participantes 

 

 Participaram neste estudo Professores, Alunos e Encarregados de Educação que 

estavam relacionados com as turmas de PCA do 2.º ciclo. 

Professores participantes 

 

 Na medida em que se pretendia estudar como é que os professores se perspectivavam 

em relação a estes projectos para o ensino básico, foi necessário questionar todos os 
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professores que leccionavam em turmas de PCA do 2.º ciclo, recolher as suas diferentes 

perspectivas sobre estes projectos, com diferentes formações, diferentes experiências e 

número de anos de leccionação. Desta forma constituir-se-ia um universo mais rico e alargado 

que incluiria “realidades múltiplas e não uma realidade única” pois são essas “que interessam 

ao investigador qualitativo” segundo Bogdan e Biklen (1994). Assim, pela diversidade das 

suas características ao nível da formação científica e pedagógica, anos de prática lectiva, 

idades e experiências dentro do ensino, a escolha recaiu sobre este grupo de professores, 

tendo por base a expectativa de que tal diversidade de participantes permitisse identificar 

variadas perspectivas relativamente à inclusão dos alunos nestas turmas de PCA. Assim, o 

grupo era constituído inicialmente por 16 professores. Como um alegou falta de 

disponibilidade para participar no estudo e outro encontrava-se permanentemente de atestado, 

participaram efectivamente neste estudo 14 professores.  

 Apresentam-se dados relativos aos professores participantes no estudo no Quadro 3.5. 

A sua idade, o número de anos de ensino e de permanência na Escola Laranja, a situação 

profissional e a forma como integrou este tipo de projecto, são alguns aspectos aqui 

considerados. 

 Os professores foram designados por letras para manter o anonimato. 

 

Quadro 3.5 - Caracterização dos professores participantes no estudo 

Professor 
Participante 

Idade Anos de serviço 
N.º de anos na 
Escola Laranja 

Situação 
profissional 

Como integrou 
este projecto 

PCA? 

A 29 7 3 QZP 
Solicitação do 
órgão executivo 
da escola 

B 29 5 3 QZP Escolha própria 

C 32 6 3 QZP 
Nomeação do 
órgão executivo 
da escola 

D 34 11 3 QZP 
Solicitação do 
órgão executivo 
da escola 

E 35 10 3 QZP 
Solicitação do 
órgão executivo 
da escola 

F 36 10 4 QZP 
Solicitação do 
órgão executivo 
da escola 

G 36 11 4 Contrato Escolha própria 

H 37 15 3 
PQ 

(destacamento) 

Nomeação do 
órgão executivo 
da escola (1.º 
ano) 

I 43 21 5 PQND 
Solicitação do 
órgão executivo 
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da escola 

J 53 31 29 
PQND e 

Prof.Titular 
Escolha própria 

L 54 35 22 
PQND e 

Prof. Titular 
Escolha própria 

M 55 35 32 
PQND e 

Prof. Titular 

Solicitação do 
orgão executivo 
da escola 

N 55 23 3 
PQND e 

Prof.Titular 

Solicitação do 
órgão executivo 
da escola 

O 58 30 29 PQND Escolha própria 

 

 Como se pode verificar no Quadro 3.5, os participantes são professores com idades 

compreendidas entre os 29 e os 58 anos, com uma experiência profissional que varia entre os 

5 e 35 anos de ensino. A sua integração neste tipo de projectos, resultou da solicitação pelo 

órgão executivo para metade (7) deste grupo de professores, por escolha própria para 5 

professores e por nomeação do órgão executivo para 2 professores. 

 No ano lectivo em que foi efectuado este estudo (2008/2009), os professores 

leccionavam maioritariamente no 2.º ciclo, com excepção de dois professores que 

leccionavam no 3.º ciclo em turmas do currículo normal, os professores designados por H e I. 

 

Alunos participantes 

 

 Os participantes no estudo são alunos das quatro turmas de PCAs do 2.º ciclo. Duas 

turmas do 5.º ano e duas turmas do 6.º ano. No início do estudo eram 49 alunos no total, mas 

ao longo do ano registaram-se 5 processos de transferência e 2 situações de elevado 

absentismo. 

 Colaboraram efectivamente neste estudo, na resolução dos questionários, 42 alunos 

(30 rapazes e 12 raparigas), com idades que variam entre os 10 e os 15 anos. 

 Caracterizando sumariamente as quatros turmas, designaremos por 5.º 1 e 5.º 2 as 

turmas do 5.º ano e por 6.º 1 e 6.º 2 as turmas do 6.º ano quando nos referirmos às mesmas. 

 

 Segundo a descrição efectuada nos Projectos Curriculares das Turmas (PCT), o 

percurso escolar dos alunos reflectia pelo menos, uma das seguintes características: 

• Baixa auto-estima; 

• Forte desmotivação pelas actividades escolares decorrente das dificuldades em 

acompanhar as aprendizagens; 

• Insucesso escolar traduzido por, pelo menos, uma retenção; 
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• Elevados níveis de absentismo;  

• Dificuldades de integração; 

• Falta de acompanhamento familiar; 

 

 Os alunos das turmas 5.º 1 e 6.º 1 vieram do 1.º ciclo. Detectados alguns dos 

problemas, referidos anteriormente, ainda no 1.º ciclo, estes alunos foram indicados para 

integrarem uma turma de PCA no 2.º ciclo, pelos respectivos professores titulares do 4.º ano. 

 Os alunos do 5.º 2 e 6.º 2 são provenientes do 2.º ciclo e a maioria foram indicados 

quer pelos respectivos professores directores de turma, quer pelos técnicos de instituições de 

acolhimento, quer outros grupos institucionais como é o caso da CPCJ e do IRS. 

 Nestas quatro turmas (49 alunos no total) 69% dos alunos (34 alunos) recorrem a aos 

Apoios Económicos. Relativamente ao número de alunos estrangeiros e de origem africana 

(PALOPs), a percentagem dos que integram estas turmas é de 32% (16 alunos). 

 Parte dos alunos que integram estas turmas, com maior incidência para o 5.º 2, 6.º 2 e 

alguns alunos do 6.º 1, já tinham sentido o insucesso escolar. Existia um número elevado de 

alunos com comportamentos sociais desorganizados e desajustados na sala de aula, com uma 

maior incidência nas turmas do 5.º 2 e do 6.º 2, revelando inadaptação às regras da 

aprendizagem e do estudo, revelando também falta de esforço e empenhamento pessoal. 

 A maioria destes alunos apresenta no inicio do ano lectivo, lacunas significativas nas 

aquisições básicas, das quais realçamos as dificuldades na leitura, vocabulário, expressão 

escrita, no cálculo, entre outras, como se pode verificar nos anexos K, L, M e N. 

 Segue-se uma breve descrição caracterizando sumariamente os contactos havidos com 

as quatro turmas participantes: 

 De um modo geral, quando contactámos a turma do 5.º 1 esta revelou-se simpática e 

acolhedora, em que todos os alunos tentavam participar, expondo as suas ideias. 

 Desta turma participaram efectivamente no estudo 10 alunos.  

 No final do ano lectivo 2008/2009, o sucesso escolar nesta turma foi de 100%, pois 

todos os alunos transitaram para o 6.º ano. 

 O contacto com a turma 5.º 2 revelou-se inicialmente mais difícil, devido a uma 

atitude mais agressiva por parte de alguns dos elementos que apresentavam comportamentos 

instáveis. Só através do diálogo, foi possível quebrar essas atitudes de desconfiança e 

estabelecer uma relação mais amigável. 

  Desta turma participaram efectivamente no estudo 9 alunos. 
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 No final do ano 2008/2009, o sucesso escolar desta turma foi de 90%, só ficando um 

aluno retido. No entanto é de salientar que três dos alunos que transitaram de ano, 

beneficiaram do facto de se encontrarem no 1.º ano de projecto. 

 Quando contactámos a turma do 6.º 1 esta revelou-se sempre afável e acolhedora. 

Sentia-se um clima agradável, ainda que barulhento, pois todos queriam participar e fazer 

prevalecer a sua opinião. O facto de ser o segundo ano do projecto e do Conselho de Turma se 

ter mantido, permitiu-lhes conhecerem bem os seus professores, o que parece tê-los ajudado 

ao nível da argumentação e expressão de ideias. 

 Desta turma participaram efectivamente no estudo 12 alunos. 

 No final do ano lectivo 2008/2009, o sucesso escolar nesta turma foi de 100%, tendo 

ficado aprovados todos os alunos. É de salientar no entanto que em relação a dois alunos, no 

que concerne á aprovação dos mesmos para o 7.º ano, só numa segunda reunião extraordinária 

de avaliação, o Conselho de Turma se decidiu pela progressão dos alunos.  

 De um modo geral, o contacto com a turma do 6.º 2 revelou uma turma, desinteressada 

e por vezes até pouco colaborante. As aulas decorreram muitas vezes num clima 

desestabilizador, devido à instabilidade emocional de alguns dos alunos da turma.  

 Desta turma participaram efectivamente no estudo 11 alunos. 

 No final do ano lectivo 2008/2009, o sucesso escolar nesta turma foi de 75%, tendo 

ficado retidos dois alunos. É de salientar no entanto que a progressão de um aluno que 

apresentava três níveis inferiores a três, ainda que não acumulando as disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, resultou de uma decisão por unanimidade por parte de todo o 

Conselho de Turma em aprovar o aluno.  

 Para as entrevistas foram seleccionados por nós e pelas respectivas Directoras de 

Turma, seis alunos, tendo como critério o nível de aprendizagem, terem razoável capacidade 

comunicativa e informativa e que tivessem tido uma evolução (positiva ou negativa) ao nível 

dos comportamentos ou da assiduidade. 

 Segue-se uma breve apresentação dos alunos (utilizando nomes fictícios). É de referir 

que no momento da entrega dos pedidos de participação para os alunos darem aos seus 

Encarregados de Educação, foi notória a satisfação por parte daqueles que iriam ser 

entrevistados e algum desânimo por parte dos outros que não foram escolhidos. 

 Jorge -Tem 10 anos e está integrado na turma 5.º 1. Foi através da sua professora do 

1.º ciclo, que os seus pais tomaram conhecimento pela primeira vez deste tipo de projectos. É 

a primeira vez que frequenta o 5.º ano, não trazia nenhuma retenção do 1.º ciclo. Até ao ano 

lectivo de 2008/2009 beneficiou de planos de recuperação. Tendo em consideração a sua 
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atitude de empenho no 4.º ano, transitou para o 5.º ano, na condição de vir a integrar uma 

turma de PCA. É um aluno com muitas dificuldades, que continuou a ter pouca motivação, 

pouca responsabilidade na conclusão das tarefas e pouco estudo. Perante as dificuldades tem 

tendência a desistir, indicando muitas vezes que não é capaz de resolver o que lhe é proposto. 

Foi por não estar a evoluir o que deveria ao nível das aprendizagens e da sua atitude pouco 

empenhada, que este aluno nos foi indicado pela sua Directora de Turma. 

 Ricardo -Tem 10 anos, é um rapaz simpático e sorridente e está integrado na turma 5.º 

1. Foi também através da sua professora do 1.º ciclo, que os seus pais tomaram conhecimento 

pela primeira vez deste tipo de projectos. Nunca teve qualquer retenção, mas apresentava 

muitas dificuldades de concentração e em executar as tarefas no tempo estabelecido, bem 

como revelava muitas dificuldades na expressão escrita onde dava muitos erros. Também 

transitou do 4.º ano para o 5.º ano, na condição de vir a integrar uma turma de PCA. Este ano 

lectivo 2008/2009 melhorou o seu empenhamento e participação nas tarefas escolares, o que 

teve como consequência uma razoável melhoria no seu aproveitamento, o que se reflectiu de 

forma positiva, havendo assim evolução. Foi-nos por isso indicado pela Directora de Turma, 

como um caso de evolução muito positiva, que tem vindo a aproveitar bem o facto de estar 

integrado num projecto deste tipo. 

 Mário - É um aluno de 14 anos, com duas retenções no 5.º ano e está integrado na 

turma do 5.º 2. Logo no início do ano lectivo, o aluno foi viver com uma tia, deixando o Lar 

de Jovens da Santa Casa. É um aluno que tem acompanhamento de pedopsiquiatria, devido a 

problemas neurológicos. Vinha referenciado de anos anteriores como um aluno violento, com 

várias suspensões. Foi-nos indicado pela sua Directora de Turma, porque apesar de ainda 

continuar a ser um aluno problemático e por vezes até insolente com alguns professores e 

auxiliares de acção educativa, evoluiu muito positivamente ao nível do seu comportamento, 

pois este ano lectivo 2008/2009 a medida disciplinar mais grave que lhe foi atribuída, foi o 

cumprimento de 4 dias de serviço cívico. Consequentemente, esta melhoria no 

comportamento manifestou-se positivamente no seu aproveitamento. 

 Walter - É um aluno de 13 anos, com três retenções, uma no 1.º ciclo e duas no 5.º 

ano. Está integrado na turma do 5.º 2. Vivia no Lar de Jovens da Santa Casa com mais uma 

irmã, mas no decorrer do 2.º Período foram viver com a mãe, deixando o Lar de Jovens. O 

Walter esteve em situação de quase abandono escolar nos anos anteriores, devido ao seu 

elevado absentismo. É um aluno muito sensível, que sofria muito por não ter uma família e a 

mãe lhe prometer há muito que a família iria viver junta e isso nunca mais acontecer. A mãe 

partiu para França sem dizer nada, telefonando para o Lar de Jovens um mês depois de ter 
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partido. Esta situação familiar tão instável e complicada condicionava o desempenho 

intelectual do Walter. Neste ano lectivo 2008/2009 o aluno começou por melhorar 

consideravelmente a sua assiduidade na turma de PCA. Quando passou a viver com a mãe, 

melhorou também o seu interesse e desempenho, tendo sido por isso referenciado pela 

Directora de Turma como um caso de sucesso.  

 Ismael – É um aluno de 13 anos e estava integrado na turma 6.º 1. Teve duas 

retenções no 1.º ciclo. É inteligente, mas preguiçoso na execução das tarefas, muito nervoso e 

quando se sente inseguro ainda chucha no dedo polegar. Por ter alguns problemas do foro 

respiratório e por vezes ficar doente, teve de faltar à escola, mas também faltou muito às aulas 

devido à permissividade da mãe e à falta de regras em casa. Tem processo na Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens. Sendo um bom comunicador, sabia tirar partido dessa faceta 

com os adultos de quem gostava, mas tinha dificuldade em acatar as regras da sala de aula, 

sendo por vezes insolente com alguns dos professores. Foi um caso cuja evolução foi 

diminuta, quer ao nível da assiduidade, quer ao nível do desempenho e por isso foi-nos 

referenciado pela Directora de Turma. 

 Luís - Ainda tinha 11 anos, na altura em que realizámos a entrevista e estava integrado 

na turma 6.º 1. É um aluno sem retenções, mas com graves problemas familiares e por isso 

tem processo na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ). Vive com a avó. 

Talvez por isso o Luís era inicialmente um aluno tímido e inseguro. A sua timidez foi-se 

dissipando e o Luís revelou-se um aluno muito interessado, empenhado, curioso e 

participativo, agindo de forma correcta. Teve ao longo dos dois anos de projecto uma 

evolução muito positiva, a todos os níveis e por isso também nos foi referenciado pela 

Directora de Turma, mas por ser um caso bem sucedido. 

 

Encarregados de Educação participantes 

 

 Os Encarregados de Educação (EE) participantes no estudo, são Encarregados de 

Educação dos alunos que integram as quatro turmas de PCAs do 2.º ciclo. 

 De 42 Encarregados de Educação previstos a participarem no estudo, colaboraram 

efectivamente no estudo cerca de 57% dos mesmos, isto é, 24 Encarregados de Educação 

responderam ao questionário de tipo resposta fechada, com predominância para os 

Encarregados de Educação das turmas 5.º 1 e 6.º 1. 

  Se consultarmos os registos da Ficha de Dados Biográficos dos alunos, concluímos 

que a maioria dos Encarregados de Educação das turmas de PCA, apresenta baixos níveis de 
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escolaridade, em que a média não ultrapassa o 6.º ano, existindo mesmo indivíduos com o 4.º 

ano incompleto ou mesmo analfabetos. Poucos, apresentam como habilitação o 9.º ano, 

aparecendo apenas com habilitação superior os Encarregados de Educação dos alunos que se 

encontram a viver no Lar de Jovens da Santa Casa, pois neste caso são as Psicólogas e outras 

Técnicas Superiores que trabalham na Instituição que assumem esse papel. Esse baixo nível 

de escolaridade, reflecte-se de uma forma negativa no percurso escolar destes alunos, pois a 

maioria dos Encarregados de Educação devido às baixas habilitações, só consegue aceder a 

empregos de serviço doméstico, agências de limpeza de empresas, na limpeza dos espaços 

públicos, que pelos horários a que muitas vezes funcionam e pela precariedade de alguns 

deles, não permite aos Encarregados de Educação envolverem-se na vida escolar dos seus 

educandos. São poucos os que se encontram estabelecidos por conta própria ou que trabalham 

no comércio por conta de outrem. Neste ano 2008/2009, essa precariedade conduziu ao 

desemprego de alguns dos Encarregados de Educação, sem direito a subsídio. Muitos dos 

alunos das turmas de PCAs, provêem de famílias disfuncionais e monoparentais com 

problemas sociais associados ao álcool, drogas, agressões físicas, roubos. A maior parte das 

vezes os Encarregados de Educação destes alunos, não são nem o pai nem a mãe, mas um 

familiar (tio, avó, primo...) que assume como pode essa função, outros têm como Encarregado 

de Educação as técnicas que trabalham no Lar da Santa Casa. O resultado da conjugação de 

todos estes factores é este problema social, em que a maioria das famílias destes alunos, 

demitem-se da sua função de educadores. Não controlam a realização das tarefas lectivas, 

nem conseguem proporcionar um ambiente de estudo adequado, não conseguindo fazer com 

que os seus educandos cumpram um horário de estudo. Também não verificam regularmente 

os cadernos diários e a caderneta, não garantindo a pontualidade dos seus educandos nem 

contactam o Director de Turma regularmente, mesmo quando este previamente combina um 

dia e horário escolhido pelo Encarregado de Educação. 

 

Recolha de dados 

 

 Partindo do campo de estudo definido anteriormente e tendo em mente que 

pretendemos trazer à luz, dados que permitam ajudar a conhecer e compreender melhor o 

processo de inclusão educativa de jovens integrados em turmas de PCA, foram os alunos, 

professores e encarregados de educação que estavam directamente relacionados com essas 

turmas que constituíram a principal fonte de dados, pois interessava-nos saber quais as suas 

perspectivas sobre este tipo de projectos. Apesar da nossa situação profissional no presente 
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ano lectivo, como Coordenadora dos PCAs, nos disponibilizar o acesso a vários recursos, por 

limitação no tempo e por termos maior experiência profissional com turmas de 2.º ciclo, 

decidimos delimitar a nossa amostra, desenvolvendo a nossa investigação com as turmas de 

PCA de 2.º ciclo existentes na Escola Laranja, pois os métodos qualitativos ao procurarem 

fornecer uma “visão por dentro”, exigem aos “investigadores uma flexibilidade e um 

envolvimento que não se encontram noutros tipos de estudos” (Moreira, 1994:101). Para esta 

decisão, apoiámo-nos também na perspectiva de autores como Bogdan e Biklen (1994) que 

afirmam que nas abordagens qualitativas, entre outros factores, as amostras podem ser 

pequenas e os estudos ficarem limitados a documentos, não existindo uma particular 

preocupação nem com a dimensão das amostras nem com a generalização dos resultados. 

Mesmo com os condicionalismos referidos anteriormente, e apoiando-nos em Bell (2002), 

pareceu-nos adequado o recurso a um conjunto combinado de técnicas de investigação 

orientada para a recolha de dados, diversificando as fontes de informação e também as 

técnicas que permitem a recolha do material, através de questionários abertos e fechados, 

através de entrevistas semi-estruturadas (audio-gravadas), conversas informais e interpretação 

de documentos, de uma forma isenta e ética, constituindo um “corpus” documental, 

susceptível de ser sujeito a um processo de análise de conteúdo. Julgamos que a confrontação 

dos vários tipos de dados, poderá contribuir para detectar concepções sustentadas, mas não 

verbalmente expressas pelos diversos actores e para explorar possíveis relações (da 

consistência ou inconsistência) entre as representações e as práticas. Face à complexidade do 

estudo, fez-se a recolha em simultâneo com a sua análise, de forma a “desenvolver um 

modelo descritivo que englobasse todas as instâncias do fenómeno” (Bogdan e Biklen, 

1994:99).  

 Para a prossecução dos nossos objectivos, elaborámos os seguintes instrumentos de 

recolha e observação: 

Guião do questionário aberto aplicado aos professores (Anexo C) 

Guião do questionário aberto aplicado aos alunos (Anexo D) 

Guião da entrevista semi-estruturada aplicada aos seis alunos (Anexo E) 

Questionário fechado aplicado aos Encarregados de Educação (Anexo F) 

 

 Os pedidos de autorização, entregues na Escola e aos Encarregados de Educação dos 

alunos entrevistados, incluíam uma explicação resumida do objectivo do estudo e da 

colaboração que se pretendia por parte dos alunos. Estes pedidos foram feitos por escrito aos 
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Encarregados de Educação dos alunos entrevistados, embora todos os restantes alunos 

soubessem do trabalho que estava a ser desenvolvido na turma. 

 As três fases de recolha de dados decorreram de acordo com o calendário que se 

apresenta no Quadro 3.6.  

 

Quadro 3.6 - Fases da recolha de dados 

1ª Fase 
Conversa informal com a psicóloga e elaboração dos guiões 
para os questionários abertos e fechados. 

Janeiro/Fevereiro de 2009 

2ª Fase 
Aplicação dos questionários a professores, alunos e 
encarregados de educação e elaboração do guião para as 
entrevistas semi-estruturadas e consulta de documentos. 

Março/Abril de 2009 

3ª Fase 
Realização das entrevistas, conversas informais com outros 
membros da comunidade educativa e consulta de documentos. 

Maio /Junho/Julho de 2009 

 

Questionários aplicados aos Encarregados de Educação 

 

 Os questionários fechados aplicados aos EE, os questionários abertos aplicados aos 

professores e alunos e as entrevistas aplicadas a seis alunos, bem como a consulta de 

documentos, foram os instrumentos utilizados para a recolha de dados. Estas opções, 

pareceram-nos serem as mais adequadas, atendendo às características da problemática que 

quisemos explorar, como já foi devidamente explicitado por nós. A sua escolha em particular, 

prende-se com os seguintes aspectos, que passamos a referir. 

 A aplicação de questionários de resposta fechada aos EE, adveio do facto de 

entendermos que esta investigação sairia enriquecida se conhecêssemos a opinião deste grupo. 

Tratava-se de um acto de interrogar particularmente acerca de uma situação englobando 

indivíduos, o que está contemplado na definição de inquérito de Ghiglione e Matalon (2001). 

Por outro lado, como método de recolha de informação, o questionário visa uma recolha de 

opiniões em larga escala, o que nos convinha, atendendo ao número de EE que pretendíamos 

inquirir num curto espaço de tempo. Carmo e Ferreira (1998:123), referem-se ao inquérito 

como ”forma precisa para designar processos de recolha sistematizada no terreno, de dados 

susceptíveis de poderem ser comparados”. Pensámos que deste modo, podíamos interrogar os 

indivíduos sobre uma mesma situação e acreditámos que a aplicação de inquérito por 

questionário de opinião, era perfeitamente compatível no contexto desta investigação. Com o 

questionário de resposta fechada, não pretendíamos obter dados novos, mas sim simplesmente 

conhecer as opiniões pessoais dos EE, do seu envolvimento nestes projectos, com vista ao 

cruzamento de informações. 
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 O questionário foi construído de forma a ser preenchido pelos próprios. Partilhamos da 

opinião de Ghiglione e Matalon (2001), quando referem que um bom inquérito deve ser bem 

compreendido pelas pessoas a quem se destina. As questões foram do tipo “fechado”, usando-

se um vocabulário mais próximo do dos inqueridos, diminuindo-se o risco de a interpretação 

das várias questões divergir muito entre os inquiridos e nós. Esta preocupação também é 

referida por Ghiglione e Matalon (2001), como sendo importante, uma vez que os inquéritos 

estão vinculados a um suporte linguístico e como já foi por nós referido anteriormente, o nível 

de escolarização dos EE é baixo. Os inquiridos, de acordo com a sua opinião, escolhiam para 

cada resposta as classificações entre: NADA; POUCO; SUFICIENTE; MUITO. Procurou-se 

deste modo uma maior especificação e diferenciação das respostas, avaliando com mais rigor 

as sensibilidades dos inquiridos no que concerne à problemática em questão. Este tipo de 

resposta fechada também permitiu aos inquiridos ter em conta possibilidades que de outra 

forma poderiam talvez esquecer ou ignorar. Por outro lado, a unidade da forma facilita o 

tratamento dos questionários. 

 Na introdução, o questionário explicitava os objectivos que prosseguia e a 

confidencialidade dos dados, que é relevante para a obtenção de uma maior sinceridade nas 

respostas e para permitir o seu preenchimento sem reservas ou constrangimentos. (Anexo F) 

 

Questionários aplicados aos Professores 

 

 No caso da utilização do questionário de resposta aberta aplicado aos professores, 

essas questões contemplavam os objectivos da investigação. Facultadas em suporte papel 

(Anexo C) a cada professor, englobaram os seguintes aspectos: 

Reflexão sobre se as turmas de PCA constituem ou não uma resposta eficaz para a inclusão de 

jovens com problemas. 

 Reflexão sobre qual a influencia que teve nas suas práticas o facto de leccionarem em 

turmas de PCA. 

 Reflexão sobre a existência ou não de diferenças entre leccionar em turmas PCA 

integrando alunos provenientes do 1.º ciclo, ou integrando alunos com repetências no 5.º ano.  

 Deste modo, pensamos que este questionário assumiu características de mini entrevista 

semi-estruturada, uma vez que proporcionou a oportunidade de cada professor de forma 

anónima e livre, se expressar sobre o assunto em questão (Ghiglione e Matalon, 2001). 

Consideramos que só não lhe podemos chamar entrevista semi-estruturada, porque as 

questões alvo de reflexão, foram colocadas por escrito e respondidas na mesma forma na 
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nossa ausência. Neste caso não se colocou o problema do factor inibição que pode acontecer 

na entrevista e mesmo correndo o risco da possibilidade de partilha de reflexões entre os 

professores, temos consciência que através destes documentos reflexivos de natureza aberta e 

uma vez que se debruçaram todos sobre a mesma problemática (Bardin, 1977), podemos obter 

dados importantes que permitam fazer uma análise intensiva e extensiva da informação neles 

contida, pela técnica de análise de conteúdo. Com esta reflexão pensamos que os professores 

tiveram a oportunidade de explicitar os significados que, para si, puderam extrair da 

experiência pedagógica em leccionarem em turmas de PCA. O prazo de recolha dos 

questionários foi acordado que seria de duas semanas, mas a maioria dos professores 

entregaram antes do tempo. 

 

Questionário aplicado aos alunos 

 

 No que concerne à utilização do questionário de resposta aberta aplicado aos alunos, 

também as questões aí colocadas contemplavam os objectivos da investigação. Entre elas, 

pretendíamos saber como era a relação do aluno com a sua turma de PCA, que diferenças o 

aluno sentiu pelo facto de integrar uma turma de PCA, no que diz respeito às disciplinas, 

professores, colegas, comportamento, integração na escola, e que perspectivas tinha para o 

futuro.   

 Apesar de muitos dos alunos nos conhecerem de outras situações (primeiras reuniões 

de alunos e EE para selecção dos mesmos, através de actividades de enriquecimento 

curricular, entre outras) começámos por ir a algumas aulas explicando em linhas gerais o 

estudo que estávamos a realizar. Considerámos tal procedimento por acharmos que seria 

benéfico para a investigação, fazendo com que os alunos não se sentissem constrangidos pela 

nossa presença e achassem os questionários e as entrevistas por nós aplicadas como algo 

completamente estranho. Desta forma gerou-se uma relação de empatia e de confiança com a 

maioria dos alunos, minimizando a tendência para o acanhamento de alguns, o que veio 

facilitar bastante a aplicação dos nossos instrumentos. Foi nas aulas de Estudo Acompanhado, 

na presença dos dois professores que leccionavam essa área, que os questionários foram 

distribuídos pelas diferentes turmas, a cada um dos alunos. O questionário foi por nós lido 

calmamente em voz alta e depois preenchido individualmente e em silêncio pelos alunos. Os 

alunos foram informados de que não tinham um tempo limite para responderem às questões e 

que quando acabassem deveriam entregar o seu questionário ao professor. Este procedimento 

é muito semelhante ao que é executado durante a resolução das fichas de avaliação, mas sem 
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o stress desse momento num clima bastante mais calmo e pacífico. A maioria dos alunos 

demorou a responder ao questionário cerca de 60 minutos e só alguns alunos demoraram os 

90 minutos. Em cada turma não foi por isso necessário usar mais de uma sessão, tudo ficou 

concluído num bloco de aula. 

  

A entrevista 

 

  A entrevista foi outro dos instrumentos utilizados para a recolha de dados, que veio 

permitir obter mais informações relativamente às concepções dos alunos, participantes 

importantes neste estudo, perante estes projectos de PCA. Como já foi devidamente 

explicitado anteriormente, para as entrevistas, os alunos foram seleccionados por nós em 

conjunto com as Directoras de Turma, bem como foram definidos os critérios de selecção. 

 Na organização e elaboração do guião da entrevista (Anexo E), tivemos presentes as 

temáticas abordadas nos questionários, para além de pretendermos confirmar, ou infirmar 

algumas das afirmações escritas nos mesmos. 

 Com a entrevista pretendíamos saber um pouco mais sobre o que levou estes alunos a 

integrarem estas turmas de PCA, qual a relação que estes estabelecem com a escola, com a 

sua turma de PCA, com os professores e qual o balanço que fazem desde que integraram um 

projecto deste tipo. 

 Esta opção prende-se com a nossa convicção de que a entrevista permite uma 

avaliação no momento e o questionamento dirigido especificamente à pessoa entrevistada. A 

entrevista representa uma técnica fundamental, no sentido de nos revelar a perspectiva e as 

representações dos sujeitos acerca da situação, o que não é possível somente através da 

análise documental e das conversas informais. Merriam (1990) é uma autora que ressalta a 

importância desta técnica para a obtenção dos pensamentos dos sujeitos em relação a uma 

determinada realidade. A entrevista propícia aos entrevistados, o enquadramento das suas 

experiências, sentimentos e perspectivas. A entrevista será, então utilizada para “recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”, 

(Bogdan e Bilken, 1994:134). No nosso estudo, a escolha da entrevista semi-estruturada, 

pareceu-nos ser o mais aconselhável, uma vez que somos principiantes na utilização desta 

técnica, pois este tipo de entrevista possibilita a existência à partida de um esquema (guião), 

em que a ordem e a maneira como os temas são introduzidos é livre. Se o entrevistado não 

abordar espontaneamente alguns temas do guião, o entrevistador pode colocar ao entrevistado 
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questões por si previamente definidas, o que no nosso caso também se revelou importante, 

atendendo à idade dos alunos que foram entrevistados.  

 As entrevistas foram individuais e decorreram na escola, em salas disponíveis, em 

horários que não prejudicassem o trabalho dos alunos, ou seja durante as aulas em que os 

professores nos indicavam como sendo possível o aluno estar connosco – Aulas de Artes e 

Ofícios ou Estudo Acompanhado. Cada entrevista demorou cerca de 10-15 minutos. A 

informação recolhida nas entrevistas foi gravada, seguindo a recomendação de Bogdan e 

Biklen (1994), que recomendam a gravação das entrevistas, especialmente, quando o estudo 

envolve muitas entrevistas. A gravação permitiu “registar todas as expressões orais 

imediatamente, deixando o entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao entrevistado” 

(Ludke e André, 1986:37). Posteriormente, a entrevista foi transcrita, para depois ser sujeita a 

uma análise de conteúdo. Antes de iniciar cada uma das entrevistas, indicámos aos alunos que 

deveriam responder às questões que iriam ser por nós colocadas, como achassem melhor, pois 

não havia respostas certas ou erradas. Desta forma os entrevistados falaram livremente, 

usando as palavras que desejaram (Quivy e Campenhoudt, 1992). Por outro lado, 

relembrámos que ao usar os dados recolhidos, seria assegurado o anonimato de todos eles, 

através da atribuição de nomes fictícios. Deste modo, todas as entrevistas decorreram num 

clima tranquilo, apesar de alguns dos alunos como o Luís e o Jorge se mostrarem, de início, 

um pouco nervosos. Este último bloqueou mesmo, respondendo a algumas questões por 

monossílabos. No entanto, podemos dizer que, de um modo geral, os restantes alunos 

interagiram de forma natural, como o fizeram connosco noutras situações e nas aulas em que 

estivemos presentes, colocando questões, reagindo e interagindo com grande naturalidade às 

questões colocadas por nós. 

  

As conversas informais 

  

 Consideramos que as conversas informais, com os diversos actores intervenientes ou 

outros informantes privilegiados, foi outra forma de recolher informação complementar de 

certa qualidade. Permitiu certamente clarificar dúvidas que surgiram no decorrer da recolha 

documental, de termos acesso a pormenores que de outra forma poderíamos não conseguir 

obter, bem como nos facilitar a integração e a “entrada” no campo de estudo. 

 Entre outras, destacamos, as conversas informais que se vieram a revelar profícuas em 

informação, quer com a Psicóloga da Escola Laranja, mentora destes projectos na escola há já 

bastante tempo e que nos permitiu estabelecer o historial das turmas de PCA na mesma, quer 
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com uma das Directoras de Turma de uma turma de PCA, que apesar da sua juventude, 

evidencia uma elevada experiência profissional com este tipo de turmas. 

 

Recolha documental 

 

 Estávamos certos de que a análise documental também forneceria informação 

suplementar. Apoiámo-nos na ideia de Ludke e André (1986:38), que consideram que a 

análise documental pode “constituir uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, 

seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja revelando aspectos 

novos de um tema ou problema”. Começámos por consultar textos de natureza diversa, 

nomeadamente os normativos que explicitam as políticas educativas ao debelar do insucesso e 

abandono escolar, artigos publicados em revistas especializadas e outros estudos efectuados 

em Portugal sobre o mesmo tema que pretendemos investigar. No decorrer do nosso estudo, a 

recolha de documentos efectuou-se ainda ao nível dos documentos oficiais produzidos pela 

Escola Laranja, tendo como referência a ideia de Bogdan e Biklen (1994:180), de que através 

dessas fontes de informação os investigadores qualitativos, podem “ter acesso à “perspectiva 

oficial” bem como às várias maneiras como o pessoal da escola comunica”. Assim, destacam-

se entre outros os seguintes documentos: Projecto Educativo de Agrupamento (PEA), Projecto 

Educativo de Escola (PEE), Projecto Curricular de cada uma das Turmas participantes no 

estudo (PCTs), Processos Individuais dos alunos das turmas de PCA, Registos Biográficos 

dos alunos, Projecto da implementação de turmas de Percurso Curricular Alternativo (PCA) 

na Escola Laranja, Regulamento Interno (RI), Relatório/Balanço dos aspectos mais positivos e 

mais negativos ocorridos em cada turma de PCA no final de cada período lectivo, Actas das 

reuniões dos Concelhos de Turma das turmas PCAs, Actas das reuniões com os EE, Pautas de 

avaliação final por período de cada turma e Avaliações intercalares. 

 

Análise dos dados 

 

        Como já referimos, ao procurarmos descrever a realidade da forma mais fidedigna e 

relevante, para a compreensão da problemática, recorremos ao “corpus” documental, 

constituído pelos dados recolhidos em situações e momentos diferentes, através dos 

questionários de resposta aberta, entrevistas semi-estruturadas, conversas informais, recolha 

documental e questionários de resposta fechada. 
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 O tratamento dos dados com vista à análise dos resultados, à formulação de inferências 

e conclusões foi desenvolvido de acordo com o tipo de questões, as necessidades e os 

instrumentos metodológicos. Assim, as questões fechadas dos inquéritos por questionário 

aplicadas aos EE foram tratadas segundo o processo de frequências e percentagens. Quanto às 

questões abertas e entrevistas, seguimos as orientações teóricas decorrentes da análise de 

conteúdo, quer no tratamento das questões abertas dos inquéritos por questionário, quer na 

análise dos inquéritos por entrevista.  

 

Análise de Conteúdo 

  

   Esta técnica surge-nos como uma técnica apropriada para a análise destes últimos 

dados, uma vez que se trata de dados qualitativos, de palavras e não de números. Esta análise 

permite-nos “passar da descrição à interpretação, enquanto atribuição de sentido às 

características do material que foram levantadas, enumeradas e organizadas, através da 

inferência”, Bardin citada por Vala, (1986:103,104). A análise de conteúdo envolve, segundo 

Bardin (1977:42), “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. Trata-se de um processo 

importante, designado de triangulação, pois permite cruzar informações, desenvolvendo 

linhas convergentes de pesquisa, que irão conferir maior alcance aos resultados obtidos, Yin 

(1994). Com este processo poderemos construir teoria ao longo do processo de 

desenvolvimento do estudo de caso. A descrição objectiva dos conteúdos, decorrente da 

análise dos mesmos, deve ser cuidada no sentido de averiguar se a mesma tem significado 

para o problema em investigação (Carmo e Ferreira, 1998:259). Concordamos que só assim 

podemos proceder a uma interpretação correcta, com vista a fazer inferências e melhor 

garantir a validade interna do estudo. O resultado da análise de conteúdo pretende-se que seja 

interpretado por forma a permitir uma caracterização dos comportamentos observados ao 

longo da investigação (Ghiglione e Matalon, 2001). Desta forma pensamos ir de encontro ao 

carácter fortemente descritivo e qualitativo deste estudo, seguindo autores como Bardin 

(1977), Miles e Huberman (1994). 

 A técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977) pressupõe três passos 

fundamentais. No presente trabalho, procuraremos resumir esses três passos: 
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A pré-análise, tanto de documentos, como de questionários de resposta aberta, como das 

entrevistas, como das conversas informais, no sentido de definir critérios para análise e 

formular hipóteses de acordo com o objecto de estudo.  

A exploração do material, que consiste em reorganizar o conteúdo, codificando, inventariando 

unidades de registo, definindo categorias e subcategorias. 

 O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação é a ultima fase da análise de 

conteúdo e consiste em dar significado aos dados através da inferência, pois a análise de 

conteúdo não deverá só classificar, mas também interpretar. 

 De acordo com Miles e Huberman (1994), o processo de análise de dados pode ser 

entendido através da interacção em três conjuntos de actividades concorrentes, redução, 

representação e organização de dados e conclusões. A redução dos dados consiste na 

transformação do material não sistematizado, com o objectivo de tornar a informação 

inteligível, em unidades significativas e trabalháveis através da identificação de temas. A 

representação e organização de dados são essenciais nesta forma de análise proposta por estes 

autores e é feita com a finalidade de apresentar a informação recolhida de modo esquemático. 

Esta representação da informação constitui uma parte do processo analítico e pode ser feita 

através de matrizes ou quadros constituídos por linhas horizontais e colunas verticais. O 

terceiro grupo de actividades analíticas é constituído pelas conclusões que emergem com a 

representação e organização dos dados, sistematicamente testadas no confronto com os dados 

recolhidos, no que se refere á sua validade e plausibilidade. A análise é, deste modo, um 

processo interactivo e cíclico que envolve, em simultâneo, a recolha de dados e a 

consideração dos três conjuntos de actividades analíticas. Quanto às conclusões finais, elas só 

poderão ser tiradas após toda a conclusão do processo analítico. 

 

Entrevistas e Questionários de resposta aberta 

 

 Após a transcrição das entrevistas efectuadas, e perante os questionários realizados aos 

professores e alunos, dada a sua natureza aberta, passámos à análise do conteúdo dos mesmos. 

Esta técnica de tratamento de informações por nós utilizada foi a análise categorial temática, 

pois pretendíamos apreender as representações ou juízos dos inquiridos sobre a problemática 

em estudo, através de elementos que constituem o discurso, de forma a procedermos à 

quantificação de palavras ou expressões usadas, de modo a fazer emergir as categorias e 

subcategorias apresentadas nos quadros síntese, Anexos G, H, I, J. 
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 Nesta categorização tivemos em conta os objectivos da investigação, considerando 

categorias os grandes temas contemplados e as subcategorias subtemas contidos nas 

primeiras. Podemos então dizer, que a categorização efectuada foi, de acordo com Bardin 

(1977), do tipo temático. A mesma autora considera que este tipo de categorização é 

apropriado à análise de reflexões decorrentes de questões abertas. Na sequência do que temos 

vindo a expor, na selecção de segmentos de texto, como indicadores de cada subcategoria, 

atendemos aos seguintes critérios: 

Pertinência – corresponderem ao objectivo visado; 

Exaustividade – classificação de todos os textos; 

Exclusividade – cada indicador pertencer exclusivamente a uma categoria; 

 

 A apresentação dos temas, tanto quanto possível, de forma ordenada, teve como 

objectivo permitir ser um suporte para a discussão final dos resultados (Miles e Huberman, 

1994). Das análises que iam sendo feitas, foram emergindo as categorias e subcategorias para 

o quadro interpretativo das ideias e posicionamento dos professores e alunos, face à 

problemática em estudo. 

 Em tempo oportuno, alguns dos temas foram estabelecidos a priori na medida em que 

estavam associados à formulação das questões que configuravam o problema de modo mais 

específico. Estamos certos que com tal procedimento contribuímos para a fidelidade e 

validade da nossa análise. 

 Neste trabalho recorremos também a um processo indutivo, a partir do qual se foram 

acrescentando novas categorias à medida que a análise se foi desenvolvendo de forma 

sistemática, num processo de comparação constante com as que já tinham sido identificadas. 

Neste processo de constante voltar atrás, com a finalidade de reduzir os dados com vista à sua 

organização, foram compilados quadros, que agruparam todos os participantes e assinalaram-

se as categorias e subcategorias que, vieram a ser preenchidos com a incidência das respostas 

referenciadas por cada um. Assim, através deste estudo comparativo das respostas e da análise 

de argumentos apresentados, foi possível tirarmos algumas conclusões que, embora não 

pretendendo que sejam generalizações, podem auxiliar na compreensão do processo de 

inclusão de jovens em turmas de PCA. Pensamos com base nestes procedimentos indicados, 

garantir a produtividade das subcategorias estabelecidas no que respeita ao fornecimento de 

resultados que Bardin (1977) classifica como sendo férteis, o que diz respeito à validade de 

conteúdo. Os temas, categorias e subcategorias que emergiram da análise de conteúdo feita, 
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foram considerados finalmente para a escrita e discussão dos resultados e elaboraram-se 

algumas conclusões. 

 Sendo os questionários aplicados aos professores e alunos, documentos de discurso 

aberto, o efeito de halo revelou-se evidente, tanto mais que as questões orientadoras da 

reflexão eram interdependentes quanto à problemática abordada. Esta verificação conduziu à 

necessidade de segmentar frases do discurso para incluir em subcategorias diferentes as 

informações nelas contidas. Este facto significa que a análise efectuada foi transversal na 

medida em que não existia, em cada texto, uma posição localizada para a reflexão em torno de 

uma dada unidade temática contemplada na categorização. 

 

Questionários de resposta fechada 

 

 Como já mencionámos anteriormente, recorremos à aplicação de questionários de 

resposta fechada, com o objectivo de conhecer as opiniões dos EE sobre estes projectos de 

turmas de PCA, em que os seus filhos se encontram integrados. No tratamento do 

questionário, submetemos os dados recolhidos a uma análise descritiva, quantitativa e 

percentual. 

 Começámos por proceder a uma primeira análise percentual dos dados, segundo a 

organização do questionário, procedendo seguidamente à elaboração gráfica com base nas 

percentagens encontradas. A parte gráfica deste trabalho é composta por gráficos de barras, 

onde estão expressos o número de respostas alcançadas por cada uma das posições da escala. 

Reconhecemos no entanto, que a dimensão da nossa amostra para efeito de análise estatística 

é pequena, mas tal não significou que não tenha sido uma contribuição relevante no âmbito 

deste nosso trabalho de natureza qualitativa e descritiva. 

 Em resumo, neste capítulo, por considerarmos pertinente para o nosso projecto de 

dissertação e por defender a nossa linha de pensamento, optámos por uma análise qualitativa 

de conteúdo e essencialmente por uma categorização de natureza temática, por se considerar 

que é a mais coerente com todos os pressupostos de investigação assumidos, sendo também a 

mais adequada a todo o processo conduzido e aos resultados que se esperava poder 

evidenciar. 

 No capítulo seguinte apresentam-se os resultados deste estudo. 
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Quadro 3.7 – Síntese da recolha de dados 

 

Técnica de Recolha de Dados Sujeitos Participantes / Documentos 
Questionários abertos 14 Professores 

42 Alunos 
Questionários fechados 24 Encarregados de Educação 

42 Alunos (4 perguntas) 
Entrevistas 6 Alunos 
Conversas informais Psicóloga do SPO 

Professores 
Análise documental PEA, PEE, PCT, PCA, RI, Actas, Av 

Intercalar, Relatório / Balanço PCAs, Pautas 
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CAPÍTULO 4 

 

Tratamento dos resultados obtidos 

 

“Quando olhamos por alto as pessoas, ressaltam as 
diferenças: negros e brancos, homens e mulheres, seres 
agressivos e passivos, intelectuais e emocionais, alegres 
e tristes, radicais e reaccionários. Mas, à medida que 
compreendemos os demais, as diferenças desaparecem 
e, em seu lugar, surge a unicidade humana: as mesmas 
necessidades, os mesmos temores, as mesmas lutas e 
desejos. Todos somos um”. 

                                                                                                            
James Joyce 

 
 
 Neste capítulo apresentamos os resultados do estudo que visa conhecer como se 

processa a inclusão educativa de jovens integrados em turmas de PCA na Escola Laranja, 

nomeadamente trazer à luz dados que permitam compreender o que os Alunos, Professores e 

Encarregados de Educação pensam sobre este tipo de projectos e de que forma estes projectos 

correspondem às suas expectativas, como é que estes projectos potenciam o desenvolvimento 

destes jovens e que incremento qualitativo trazem ao sistema educativo. 

 Para a organização e tratamento dos dados e de acordo com a natureza de cada um, 

recorremos à análise de conteúdo e análise estatística. Organizámos os resultados em três 

secções, correspondentes aos três grupos principais de participantes, Encarregados de 

Educação, Professores e Alunos, referentes aos grandes temas Educação para a Inclusão, 

Mudanças e Inovações e as Perspectivas Futuras, que nortearam este estudo. 

 Optámos por fazer citações dos argumentos apresentados pelos participantes, seguidas, 

ou por vezes antecedidas, de pequenas interpretações e análise, com o objectivo de se atingir 

uma maior abstracção. Em cada subtema tema, apresentamos um quadro com a incidência das 

respostas nas categorias e subcategorias que emergiram da análise. Para simplificação de 

representação, os nomes dos alunos que participaram nas entrevistas serão substituídos pela 

primeira letra do seu nome fictício. 

 Como complemento a estes resultados, consideramos importante mencionar também 

algumas das ideias que ressaltaram das conversas havidas com a psicóloga do SPO e alguns 

professores participantes no Projecto PCA. 
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Perspectivas dos Encarregados de Educação 

 

 Responderam efectivamente ao questionário 24 EE, isto é, cerca de 57% dos 

indivíduos a quem foi aplicado o questionário. Como já foi indicado no capítulo anterior, essa 

população de EE provém predominantemente das turmas do 5.º 1 e 6.º 1. Mostraram 

indisponibilidade para responderem a este questionário de resposta fechada 43% dos EE, ou 

seja 18 pessoas. 

1ª Questão: Considera que a integração do(a) seu (sua) educando(a) nesta turma de projecto 

ajudou o seu filho? 

 

Figura 4.1- Respostas à questão 1 

 

 Verifica-se que no total dos inquiridos (N=24) a maioria considera positiva a 

integração do seu/sua educando(a) numa turma de PCA, considerando que tal facto ajudou o 

seu/sua filho(a). Foram 6 os EE que consideraram que essa integração foi suficiente, tendo 17 

EE considerado mesmo que a integração do seu/sua educando(a) nestes projectos, ajudou 

muito os seus filhos. De referenciar que apenas 1 EE referiu que a integração do seu/sua 

educando(a) numa turma de PCA em nada ajudou o seu filho. 

 

2ª Questão: Considera que o seu (sua) educando(a) evoluiu ao nível das aprendizagens? 
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Figura 4.2- Respostas à questão 2 

 

 No total dos inquiridos (�=24), observamos que a maioria dos EE considera que se 

verificou evolução nas aprendizagens dos seus educandos, isto é, 14 EE consideram que os 

seus educandos evoluíram muito ao nível das aprendizagens e 6 EE consideram que essa 

evolução foi satisfatória. Apenas 4 EE consideram que os seus educandos evoluíram pouco 

nas aprendizagens. 

 

3ª Questão: Considera que o seu (sua) educando(a) evoluiu ao nível dos comportamentos? 

 

 

Figura 4.3- Respostas à questão 3 

 

 No total dos EE inquiridos (�=24), a maioria também afirma ter havido uma evolução 

positiva ao nível dos comportamentos, com 8 EE a considerarem que se verificou alguma 

evolução e 15 EE a considerarem que os seus educandos evoluíram muito ao nível dos 

comportamentos. Apenas 1 EE considerou que o seu educando evoluiu pouco a esse nível. 
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4ª Questão: Considera que o seu (sua) educando(a) melhorou a sua relação com a escola? 

 

 

Figura 4.4- Respostas à questão 4 

 

 Em relação a esta questão, 10 EE do total de inquiridos (�=24) consideram que a 

relação dos seus educandos com a escola melhorou satisfatoriamente e 12 EE têm mesmo a 

opinião de que essa relação melhorou muito. Apenas 2 EE consideram que a relação dos seus 

educandos com a escola melhorou ligeiramente.  

 

5ª Questão: O Sr.(a) Encarregado(a) de Educação está satisfeito(a) com este Projecto de 

Percurso Curricular Alternativo? 

 

 

Figura 4.5- Respostas à questão 5 

 

 A maior parte dos inquiridos, 22 EE do total de 24 (�=24) responderam que estão 

muito satisfeitos com o Projecto e 1 EE respondeu que está medianamente satisfeito com o 
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mesmo. Só 1 EE não está nada satisfeito com o Projecto de Percurso Curricular Alternativo 

em que o seu educando está integrado. 

 Em resumo, através da análise deste questionário podemos inferir que a maioria dos 

EE que participaram neste questionário, apresenta uma opinião tendenciosamente positiva 

sobre estes projectos, estando bastante satisfeitos com os mesmos. Consideram que os seus 

educandos foram ajudados ao serem integrados nestes projectos, evoluíram positivamente ao 

nível das aprendizagens, dos comportamentos e melhoraram a sua relação com a escola. No 

entanto, analisando em pormenor cada questionário, registamos que existe 1 EE que se 

distinguiu dos restantes, pois não está nada satisfeito com o Projecto de Percurso Curricular 

Alternativo em que o seu educando se encontra integrado, considerando mesmo que o 

Projecto não ajudou em nada o seu filho, e que o mesmo pouco evoluiu quer nas 

aprendizagens, quer nos comportamentos, quer na relação estabelecida com a escola. Outro 

EE considerou que o seu educando pouco evoluiu nas aprendizagens mas no que diz respeito 

à integração do seu educando no projecto, relação com a escola, evolução no comportamento 

e grau de satisfação em relação ao projecto, a opinião é satisfatória. Outros 2 EE apresentaram 

opiniões muito diversas dentro do questionário, isto é, se por um lado ambos estão muito 

satisfeitos com o Projecto PCA em que os seus educandos se encontram integrados e 

consideram que o facto de os seus filhos integrarem uma turma de PCA os ajudou, por outro 

lado têm opiniões negativas sobre a evolução dos seus educandos em relação às 

aprendizagens, considerando que os seus educandos evoluíram pouco. Ao nível da relação 

com a escola, as suas opiniões divergem, enquanto um dos EE considera que o seu educando 

melhorou satisfatoriamente a sua relação com a escola, o outro considera que o seu educando 

melhorou pouco essa relação. Em relação à evolução dos seus educandos ao nível dos 

comportamentos, esta é considerada por ambos positiva, um deles considera mesmo essa 

evolução muito positiva.  

 

Perspectivas dos Professores 

 

Educação para a Inclusão 

 

Inclusão Educativa de Jovens em Turmas de PCA 

 

 A análise dos resultados deu evidência às seguintes categorias: Perspectivas positivas; 

Contexto das turmas PCA; Obstáculos à inclusão. Estas categorias por sua vez foram 
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divididas em subcategorias, que foram sistematizadas no quadro síntese (ANEXO G), com as 

frequências referentes aos diversos assuntos abordados, como já foi referido anteriormente. 

 

Uma resposta possível… 

  A análise dos resultados mostra que todos os professores participantes 

responderam afirmativamente, considerando que a criação das turmas de Percursos 

Curriculares Alternativos constitui, até ao momento, uma resposta possível para a inclusão 

educativa de jovens com as características descritas no capítulo anterior. Isto é, jovens que 

tinham entre outras, insucesso repetido, falta de assiduidade, falta de gosto pela escola. 

Reconhecem a estes projectos a função de proporcionar uma ajuda a alunos que “necessitam 

de um maior acompanhamento para superar as suas dificuldades” (Prof M), pois como afirma 

outro professor “uma vez que são alunos que apresentam grandes dificuldades ao nível das 

aprendizagens” (Prof F), bem como ajudam no “combate abandono escolar” (Prof C). 

 Do discurso de três professores, depreendemos o reconhecimento de como o factor 

motivação é determinante para a aprendizagem dos alunos, sendo favorecido por estes 

projectos que transformam e melhoram as situações de aprendizagem, contribuindo para a sua 

diversificação. Segundo a opinião destes professores, os projectos PCA permitem motivar os 

alunos e reforçar a auto-estima dos mesmos, como o ilustra esta resposta “Melhorar a 

confiança em si próprio, a sua organização pessoal” (Prof M), bem como desenvolver 

algumas regras do saber estar, como o continua a reconhecer o mesmo professor “Melhorar a 

aprendizagem de regras” (Prof M).  Continuando a nossa análise, verificámos que foram 

várias as referências de alguns dos professores ao processo de aprendizagem dos alunos, que 

segundo estes, saiu beneficiado com a aplicação destes projectos. Destacamos algumas das 

afirmações dos Prof I e Prof J, elucidativas do que acabámos de referir: “oportunidades mais 

frequentes de participação no processo de aprendizagem” (Prof I), “permitindo também que o 

aluno exponha as suas dificuldades, partilhem as suas experiências, levando a um diálogo 

constante com o aluno” (Prof J).  

 

As turmas PCA 

 O apoio individualizado surge no discurso da maioria dos participantes, como uma das 

grandes vantagens destas turmas. Esta constatação surge associada ao facto de estas turmas 

terem um número reduzido de alunos, como se pode inferir através da análise do Quadro 

síntese (Anexo G). O número reduzido de alunos por turma permite, segundo os professores, 

um maior contacto com o aluno, gerando uma interacção diferente, levando a que estes 
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beneficiem de um ensino mais individualizado, indo de encontro às suas necessidades e 

respeitando o seu ritmo de aprendizagem. As frases que se seguem ilustram bem essas 

opiniões: “facilitador o número reduzido de alunos” (Prof O); “faz com que o apoio dado 

pelos professores seja mais preciso” (Prof B); “conseguem beneficiar de um ensino mais 

individualizado” (Prof F); “permite um trabalho individualizado com cada aluno, respeitando 

o seu tempo/ritmo de aprendizagem” (Prof J); “maior contacto com o aluno que gera uma 

interacção diferente” (Prof J); “mais fácil ir de encontro às suas necessidades” (Prof O). Nesta 

análise podemos ainda verificar uma referência por parte do (Prof L), da importância pela 

possibilidade que os conselhos de turma de PCA têm, de se reunirem com frequência, 

permitindo o aferir de estratégias, bem como a presença de uma técnica do S.P.O na equipa 

educativa. 

 

A complexidade do processo de inclusão 

 No que respeita aos contratempos sentidos pelos professores intervenientes no estudo, 

podemos verificar através do quadro síntese (Anexo G), que as opiniões se dividem por várias 

causas, ainda que não antagónicas, deixando transparecer a complexidade do processo de 

inclusão. As causas apontadas são atribuídas tanto a alunos, como às suas famílias, como às 

práticas pedagógicas dos próprios professores, assim como ao currículo e a aspectos ligados 

com a organização da escola. 

 Nomeadamente, há quem afirme (Prof D) que uma das dificuldades no processo de 

inclusão, advém do facto dos alunos se terem convencido que nos currículos alternativos tudo 

“é mais fácil”, não compreendendo que é necessário trabalhar. Um dos aspectos mais 

referenciado, diz respeito ao desajustamento do currículo, considerando que “seria pertinente, 

se os alunos tivessem uma vertente prática” e “deveriam trabalhar em actividades exteriores à 

sala de aula” (Prof A), ou ainda a opinião do (Prof E) “tem de mudar, como a redução de 

programas... um programa ao nível das disciplinas mais dentro dos seus interesses”.  

 Seguindo a mesma linha de pensamento, o Prof  D não compreende como é que alunos 

com imensas lacunas ao nível de Língua Portuguesa e Matemática, sejam obrigatoriamente 

preparados  a realizarem as provas de 6.º ano. Finalizando a sua ideia, o Prof D propôs mesmo 

que estes alunos deveriam ter uma componente de Formação Cívica com maior número de 

horas e a responsabilidade de dois professores, permitindo assim a sua saída da escola, 

aprendendo a resolver questões ligadas ao dia a dia.  

 O Prof H considera que um dos obstáculos para a inclusão reside mesmo no próprio 

professor, quando afirma a “indisponibilidade dos professores de dinamizarem actividades 
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verdadeiramente alternativas para este tipo de alunos”. Foi também este professor que chamou 

a atenção para certas realidades, que na sua opinião, são geralmente potenciadoras da criação 

de situações problemáticas conducentes a tornarem-se obstáculos à inclusão. Este professor 

refere como obstáculos, a “família desestruturada ou ausente”, dos alunos que integram estas 

turmas, a “grande mobilidade dos professores” e ainda, o facto de “nem sempre as condições 

in loco são as previstas aquando da realização do projecto inicial” (Prof H). 

 

Ainda sobre inclusão... 

 Da conversa informal havida com a Psicóloga, ressaltou a ideia de que 

“indiscutivelmente” as actuais turmas de PCA continuam a ser uma resposta eficaz para a 

inclusão de jovens problemáticos, A Psicóloga continua a acreditar neste tipo de projectos, 

que segundo ela, podem constituir uma excelente oportunidade para estes alunos, desde que 

bem construídos. Considera que é muito importante que sejam consideradas a formação das 

turmas, não juntando alunos incompatíveis e/ou que não manifestem qualquer interesse pela 

componente de formação prática. Segundo a psicóloga é também necessário que o Conselho 

de Turma seja constituído por um conjunto de professores do quadro da escola, com 

experiência em trabalho de projecto e pedagogia diferenciada e/ou com vontade de repensar 

as suas práticas e que de uma forma voluntária aceitem participar nos projectos. 

 Esta mesma opinião foi também manifestada por uma outra professora, com dois anos 

de experiência a leccionar em turmas PCA, que considera existirem pessoas mais 

vocacionadas (voluntárias) para este tipo de alunos, com os quais eles lucrariam mais... 

 Opinião contrária é a de uma outra professora, Directora de Turma de um PCA, com 

muita experiência em leccionar em turmas de PCA, que considera que a comunidade escolar 

“isola estes miúdos”, constituindo turmas para os professores que os outros consideram ter 

“perfil”, lidarem com miúdos desintegrados da sociedade. Segundo ela, esta é uma forma de 

afastar o problema em causa, porque os tais professores “com perfil” é que são obrigados a 

lidar com o problema, de um modo isolado, ficando muito sobrecarregados de trabalho e em 

constante tensão. Para esta, os outros “abstêm-se”. O único apoio é dentro do conselho de 

turma, onde trabalham a interdisciplinaridade, quer ao nível do programa escolar, quer ao 

nível dos problemas emocionais dos alunos e professores. Como ela afirmou, é em conjunto 

que tentam ajudar-se para contornarem a situação, porque segundo ela, não existe a solução 

para o problema. 

 Esta ideia da importância do Conselho de Turma nestas turmas de PCA, vai ao 

encontro daquilo que nos disse a psicóloga, que considera muito útil que as reuniões do 
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Conselho de Turma fossem semanais em vez de quinzenais, pois estas últimas na sua opinião, 

criam um espaço de tempo longo para uma intervenção ou concertação atempada. De 

qualquer modo, segundo a mesma, a existência deste espaço de reunião é importante para se 

poder analisar a evolução dos projectos, proceder à partilha e troca de informações, à 

redefinição de objectivos e estratégias para que os próprios professores possam simplesmente 

falar ou desabafar, reforça a ideia da vantagem destas turmas, referindo o número reduzido de 

professores que leccionam várias áreas, permitindo dessa forma uma maior coesão no 

Conselho de Turma e uma maior consistência normativa. Para ela, estas medidas constituem 

uma resposta organizada da escola às necessidades educativas diferenciadas dos alunos, 

permitindo por um lado atingir patamares de escolarização cada vez mais elevados, ao mesmo 

tempo que promove o desenvolvimento de competências pessoais e sociais nos alunos de 

modo a poderem integrar-se na comunidade envolvente, de uma forma mais responsável e 

participativa.  

 Outras referências foram para o tipo de recepções diferentes que se fazem aos alunos e 

EE no inicio do ano lectivo, bem como as reuniões para entrega de elementos de avaliação, 

em que estão presentes em simultâneo EE, alunos e professores do Conselho de Turma, 

permitindo também a discussão de problemas e a apresentação dos trabalhos dos alunos. 

 Desiludida, a professora DT considera que para certos casos de alunos, não existe 

solução. Teria de se dar uma mudança na família destes jovens, no próprio sistema de ensino 

e nas instituições que deveriam efectivamente trabalhar em conjunto, médicos, psicólogos, 

CPCJ, polícia, IRS, etc. Para esta professora, estes serviços estão muitas vezes estagnados, 

devido à grande falta de profissionais nestas áreas. Considera que existe muito pouca 

coordenação entre todos estes organismos e o Director de Turma é que se esforça para 

consolidar, equilibrar, interligar e suportar tudo. Das conversas havidas, a professora chamou 

à atenção para o desgaste emocional e físico ser por vezes muito elevado, sendo necessário 

que cada professor faça uma paragem de três em três anos, para o seu equilíbrio, factor 

fundamental para se manter uma boa relação com os alunos e contribuir para o sucesso destes, 

ajudando-os a tornarem-se bons cidadãos. Esta professora continua por isso a considerar estes 

projectos importantes, mas com determinadas turmas considera que o enriquecimento dos 

alunos ao nível das aprendizagens nem sempre é o que devia. Na sua opinião, tal deve-se à 

redução do nível de exigência das aprendizagens. Afirma que não têm recursos humanos e 

materiais suficientes que permitam desenvolver tudo o que se pretende a nível pedagógico, 

daí o “falso sucesso”, pois a consolidação da aprendizagem é muito lenta e não é dado tempo 

necessário aos professores para desenvolver um projecto deste nível. 
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Mudanças e Inovações 

 

Leccionar em Turmas de PCA 

 

 No que se refere ao subtema Leccionar em turmas de PCA, a análise dos resultados 

deu evidência às seguintes categorias: Prática lectiva; Detecção de pontos difíceis; Emoções 

vividas nos projectos de PCA. À semelhança do procedimento anterior, estas categorias 

especificam-se em subcategorias, como se indica no quadro síntese (Anexo G). 

 

Mudança na prática lectiva 

 A análise dos resultados mostra que a maioria das referências apresentadas pelos 

professores aborda a mudança nas suas práticas, como uma das principais influências por 

leccionarem em turmas de PCA. Este sentir é ainda acompanhado pela emergência de outras 

três subcategorias, a diversificação de estratégias de ensino, o processo de avaliação dos 

alunos e a construção de materiais pedagógicos, que também mereceram mais referências por 

parte de alguns professores. 

 A leitura dos indicadores permite-nos verificar que os professores referem que a 

leccionação nas turmas de projecto é “mais exigente a nível da diversidade de estratégias a 

implementar, instrumentos de avaliação e materiais pedagógicos” (Prof I). Consideram que 

“as actividades devem estar relacionadas com o contexto dos alunos para que façam sentido” 

(Prof D), recorrendo a “metodologias de trabalho mais activas e diversificadas” (Prof O). 

Segundo o Prof I, “a gestão que o docente faz do processo de ensino-aprendizagem requer 

uma adequação constante”, opinião partilhada pelo Prof N ao afirmar ser necessário uma 

“modificação e reajustamento frequente de estratégias”. O ritmo de aprendizagem dos alunos 

não pode ser descurado, como lembra o Prof J, por isso alguns dos professores admitem que 

tiveram de alterar as suas formas de actuação (Prof B), e passar a ponderar com mais cuidado 

a forma como comunicam com os alunos (Prof D). 

 Continuando a análise do quadro síntese (Anexo G), em segundo lugar transparece a 

preocupação de cerca de metade destes professores em diversificar as estratégias de ensino 

nestas turmas de PCA. São várias as estratégias referidas pelos mesmos, todas elas apontando 

para a necessidade de aplicar estratégias que permitam não só a aquisição de conteúdos como 

também a motivação dos alunos (Prof D), sendo necessário para que isso aconteça, 

estabelecer uma boa relação pedagógica, como afirma o Prof F. Um dos professores recorre 

por isso ao diálogo com os alunos sobre a sua vida pessoal, mostrando preocupação com os 
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mesmos, tentando ser coerente e conhecer o significado do código linguístico e gestual dos 

alunos (Prof D). Outro professor menciona o facto de ter desenvolvido “a capacidade de 

flexibilizar a imaginação, a improvisação” (Prof H). O recurso ao uso das novas tecnologias 

(PC portátil), e do visionamento de filmes que estejam de acordo com os interesses e 

necessidades dos alunos, também é mencionado pelo Prof F. No final, como refere o Prof M, 

o que se pretende é que tudo seja pensado para que os alunos “consigam sucesso de forma a 

melhorarem a auto-estima e a confiança”. Como verificámos, as opiniões apontam para o 

reconhecimento da necessidade de implementar uma nova dinâmica de actuação na sala de 

aula, revendo as estratégias de ensino e aprendizagem. 

 Se como verificámos anteriormente, as estratégias de ensino constituem uma 

preocupação para cerca de metade dos professores inquiridos, a avaliação e a construção de 

materiais pedagógicos, também se revelaram importantes para metade dos professores que 

leccionavam estas turmas de currículos.  

 Assim, no que diz respeito à avaliação, alguns dos indicadores revelam que “os 

instrumentos de avaliação também têm de ser mais diversificados” (Prof A). A avaliação, na 

opinião do Prof  J, deverá ser constante, isto é, efectuada diariamente, perspectivando todo o 

trabalho/evolução que o aluno vai tendo na sala de aula. Segundo o Prof D, a avaliação 

“poderá ser discutida com os alunos aula a aula, informalmente” e “feita com base nos 

progressos que o aluno vai adquirindo”, como afirma o Prof F. No mesmo sentido aparece o 

depoimento do Prof L, que considera que se devem “valorizar alguns indicadores e 

desvalorizar outros”. 

 Em relação à construção de materiais pedagógicos, a leitura dos indicadores permite-

nos verificar que metade dos professores participantes neste estudo refere como natural a sua 

construção, pois não são usados manuais, como afirma o Prof M. Tal facto, “dá uma certa 

liberdade ao professor”, segundo o Prof  B. Os materiais pedagógicos, na perspectiva do Prof 

E, são importantes, pois “tendem a contribuir para a motivação e estabilização dos alunos ao 

nível da aprendizagem/atenção”, sendo “muito úteis, quando diversificados”, como refere o 

Prof E. 

 Com menos referências explícitas, aparece-nos a subcategoria flexibilidade curricular, 

como se pode observar no quadro síntese (Anexo G). Das respostas dos três professores, 

depreendemos o reconhecimento de que os conteúdos têm de ser sistematicamente 

reformulados, adaptados à realidade dos alunos, havendo necessidade de simplificar na 

exploração dos conceitos e conteúdos. 
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Algumas dificuldades… 

 Neste processo em que se sentiu mudança e inovação, algumas dificuldades foram no 

entanto identificadas por alguns dos professores. Elas situam-se principalmente ao nível da 

instabilidade comportamental dos alunos que integram estas turmas, dificuldades de 

atenção/concentração e das dificuldades de aprendizagem manifestadas pelos mesmos. Neste 

sentido, o Prof L referiu como elemento perturbador o facto de “cada aluno tem as suas 

problemáticas emocionais e afectivas”. Neste mesmo sentido vai a referência do Prof F, ao 

classificar estes alunos como “muito instáveis em termos comportamentais”. Esta 

instabilidade é, na opinião de outros professores, responsável pelas dificuldades de 

aprendizagem que muitos alunos apresentam (Prof B), levando a que este tipo de alunos se 

sature muito depressa (Prof E), se desmotive à primeira dificuldade (Prof M) e não goste de 

escrever (Prof F). Segundo o Prof E, “um aluno destes nunca tem o mesmo ritmo e 

aproveitamento ao nível de um programa nacional”.   

 

Vivências pessoais dos professores… 

 Apesar do predomínio de opiniões relativas às vivências profissionais dos professores 

participantes neste estudo, como seja o reconhecimento por parte destes profissionais, da 

adequação dos projectos PCA como um processo possível de inclusão educativa de jovens 

problemáticos, das mudanças que se operaram nas suas práticas pedagógicas, das vantagens 

que podem advir para o processo de aprendizagem dos alunos que integram turmas de PCA, 

alguns professores também apresentaram as suas opiniões extensíveis às suas vivências 

pessoais nestes projectos de PCA. São explícitas as referências que nos indicam que o 

envolvimento destes professores num projecto de PCA contribuiu para o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos mesmos. São elucidativas dessa constatação algumas das opiniões 

referidas pelos professores participantes. O Prof H aprendeu “a ser bem mais compreensivo, 

paciente e tolerante”, considerando que “beneficiei em ter leccionado estas turmas, aprendi 

muito”, apesar do reconhecimento do “grande desgaste físico e psicológico” sentidos. O Prof I 

considerou que “a experiência tem sido enriquecedora ao nível do trabalho realizado”, 

sentimento partilhado pelo Prof F que foi peremptório em afirmar que “cresci muito em 

termos profissionais”. O mesmo professor aprendeu a dar valor às pequenas conquistas do 

dia-a-dia, afirmando que “as pequenas metas são ganhas dia após dia”, bem como se 

apercebeu da importância que os professores podem representar na vida destes alunos, 

referindo que “a escola para eles, ou seja os professores, são a família que não têm”. 
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Ainda conversando sobre mudança... 

 Na opinião da psicóloga, a partir do momento em que a própria legislação obriga a que 

os alunos em risco de uma segunda retenção serem orientados para um programa especial, o 

mais fácil é tentar encaminhá-los para estas turmas, dando-lhes mesmo prioridade sobre 

outros alunos. Segundo a psicóloga, isso tem levado a que neste último ano, com os 5.º A e 5.º 

B, já não haja uma constituição de turmas em que se analisavam a fundo as compatibilidades 

e incompatibilidades. A escola começou a entender que estes alunos com retenção repetida 

deveriam ser encaminhados para estes projectos... 

 Outro aspecto com a mudança da legislação, que constitui na sua opinião uma 

vantagem, é formar turmas de projecto para alunos mais novos, mas já constitui uma 

desvantagem a obrigatoriedade para seguir o cumprimento dos programas de Matemática, 

Português, Inglês e a prestação das provas aferidas, porque cria nos professores tensões por 

terem de ministrar o mesmo programa das outras turmas, o que eventualmente cerceia a 

liberdade e a criatividade no recurso a metodologias mais activas e diversificadas. 

 Corroborando desta opinião, a professora com mais experiência, considera que para 

ajudar na inclusão destes alunos, teria de se operar uma mudança nos programas, no 

verdadeiro sentido da palavra, com disciplinas seleccionadas no âmbito da Formação Cívica, 

do Português, da Musica e das Expressões. Na Matemática, as aulas deveriam ser voltadas 

para o dia-a-dia, as Ciências deveriam estar simplesmente encaminhadas para os temas da 

saúde e da sexualidade. Segundo a professora, alguns dos alunos deveriam ser encaminhados 

logo para CEFs, pois sente que só nesses cursos eles poderão realizar-se, caso contrário o 

abandono escolar e o insucesso continuarão. 

 Uma outra professora, também com três anos de experiência com turmas de PCA, 

confessou-nos que as mudanças operadas na sua prática pedagógica, não foram consequência 

do trabalho que realiza com turmas de PCA, mas sim devido às actividades realizadas com 

meninos com necessidades mais específicas, com os quais já trabalha há alguns anos. 

 

Perspectivas Futuras 

 

 Detecção Precoce de Alunos para Integrarem Turmas de PCA 

 

 Relativamente ao subtema da detecção precoce de alunos, foram definidas as seguintes 

categorias: Contexto turma; Descrição dos alunos; Interacção escola/família. 
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Contexto turmas PCA A e PCA B 

 Neste tema só participaram professores que leccionavam em ambos os tipos de turma, 

isto é, turmas cujos alunos haviam sido detectados no 1.º ciclo, a que convencionámos chamar 

PCA A e turmas cujos alunos provinham do 2.º ciclo, a que convencionámos chamar PCA B. 

Participaram na resposta a esta questão 10 professores. 

 Da análise do quadro síntese (Anexo G), verificamos que a maioria dos professores 

participantes nesta questão considera que existem diferenças acentuadas entre os dois grupos, 

ao nível do comportamento. É consentânea a opinião dos professores, que o comportamento 

dos alunos detectados precocemente no 1.º ciclo é “melhor” (Prof A), como o demonstram 

muitas das afirmações registadas no quadro síntese. São alunos “muito mais estáveis e com 

menor registo de incidentes graves de indisciplina”, como refere o Prof D, “cumprem as 

regras estabelecidas mais facilmente e são mais responsáveis”. Esta ideia é reforçada pelo 

Prof  F que considera estes alunos “menos agressivos” e pelo Prof O que os considera “mais 

calmos”, apresentando “outra atitude” como menciona o Prof E.  

 Apenas o Prof N discorda das afirmações proferidas anteriormente, considerando estes 

alunos mais “infantilizados, com comportamentos algo desadequados”, não especificando a 

sua ideia. 

 No que diz respeito à subcategoria aprendizagem, as opiniões dos professores que a 

referenciaram dividem-se e são ambivalentes. Se uns consideram o grupo PCA A, alunos com 

menores dificuldades de aprendizagem (Prof J e Prof H), outros manifestam precisamente 

uma opinião contrária e consideram que este grupo de alunos apresenta maiores dificuldades 

de aprendizagem (Prof D e Prof A). Em relação ao grupo de alunos PCA B, as opiniões são 

unânimes em considerar este, o grupo de alunos com “mais dificuldades” (Prof B) com 

“problemas de maior nível em que o feed-back dos alunos é mais lento” (Prof E). 

 Atendendo às características referidas anteriormente, o Prof F faz referência ao facto 

de os conteúdos nas turmas PCA A serem seleccionados de acordo com o planificado. 

 

Descrição dos alunos PCA A e PCA B 

 Dos argumentos apresentados por metade dos professores, no que concerne à 

descrição dos alunos, apesar de diversificados, abonam em defesa das “qualidades” da turma 

PCA A em relação à turma PCA B. Este grupo de professores é unânime em considerar que 

os alunos da turma PCA A, têm interesses mais convergentes dos da escola, não se auto-

excluindo da comunidade escolar como afirma o Prof D. São alunos mais motivados, são na 

generalidade mais activos, interessados nas actividades escolares por um período de tempo 
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maior, trazendo alguns hábitos de trabalho como refere o Prof H, conseguindo criar espírito 

de grupo. Os alunos das turmas PCA B apresentam mais autonomia como menciona o Prof I, 

mas em contrapartida apresentam “ausências maiores” segundo o Prof D, e são alunos que se 

sentem “a desligar das suas aprendizagens” (Prof J). 

 

Interacção escola/família nestas turmas  

 Pela análise dos indicadores, podemos verificar que todas as opiniões são de 

reconhecimento que os EE dos alunos que integram as turmas PCA A, se interessam mais 

pelas actividades lectivas dos seus educandos, deslocando-se mais à escola e incentivando os 

seus educandos a estudar. Ilustrativo destas ideias que acabámos de mencionar, são as 

citações de alguns dos professores participantes, nomeadamente quando o Prof F refere que os 

EE são “muito mais participativos na vida escolar”, ou como declara o Prof D “registam um 

maior número de presenças nas reuniões”, ou o Prof I, quando menciona que os EE 

“manifestam envolvimento no acompanhamento dos seus educandos”, ou no caso do Prof A 

quando afirma que os EE são “mais interessados pelo percurso escolar dos seus educandos”.  

   

Ainda conversando sobre o futuro... 

 Segundo a psicóloga, há que continuar a apoiar estes projectos, pois dos vários cursos 

que aconteceram na Escola Laranja, existem já alunos inseridos no mundo do trabalho, com 

uma qualificação profissional em diversas áreas que vão desde o empregado de mesa e bar a 

animação sociocultural e até alunos a finalizar o 12.º ano. 

 A psicóloga reconhece que a maioria dos alunos que frequentam estes projectos, 

continuam a estudar em turmas de projecto. Muito excepcionalmente os alunos integram 

turmas com currículo padrão. No entanto, da sua experiência são poucos os que conseguem 

ter sucesso nessa nova etapa, porque não possuem total autonomia e sentido de 

responsabilidade que lhes permita corresponder às exigências da formação, sem orientação 

mais individualizada. Por outro lado, estes alunos noutros níveis de formação, nem sempre 

têm o apoio necessário para permitir superar dificuldades de aprendizagem ou obstáculos 

decorrentes da dinâmica de grupo. 

 A psicóloga afirma que o sucesso não depende só dos níveis de formação que os 

alunos obtêm, mas é testemunhado pelos próprios alunos e familiares no modo como abordam 

os elementos da equipa pedagógica (professores e psicóloga), referindo a importância daquela 

fase da sua escolaridade nas suas vidas. Aliás, segundo a mesma, alguns EE procuram-na no 

sentido de auscultarem a existência de projectos para integrarem até filhos mais novos ou 
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parentes, por sentirem ter sido útil para os jovens e para as próprias famílias a passagem por 

estes projectos. 

 Para a professora DT, no futuro deveria haver mais professores sensibilizados para 

estes alunos ditos “diferentes”, pois o perfil ganha-se com a experiência e não é um rótulo. 

Como o balanço deste ano lectivo não foi positivo ao nível dos recursos materiais, a escola ao 

iniciar um projecto de PCA, devia obrigatoriamente prever a existência de um fundo de 

maneio, para os professores que leccionam áreas mais práticas. Também, na sua opinião, para 

um projecto destes ter sucesso, deveria ter professores do quadro da escola no seu conselho de 

turma, pois esta sente que quando se encontra uma ligação entre o ser e estar destes 

educandos, é quando se dá a troca de professores, originando mais uma ruptura e agravando 

os problemas deste tipo de alunos já de si tão emocionalmente instáveis. 

 

 Em resumo, podemos afirmar que os professores têm opiniões diversas, mas que 

comungam de um mesmo sentir em relação a estes projectos de PCA. A avaliar pelas opiniões 

aqui expressas, parece-nos que a partir das mesmas se reconhecem efeitos benéficos aos 

projectos PCA a nível do desenvolvimento dos alunos e na promoção de estratégias de ensino 

que privilegiem o empenhamento do aluno, decorrentes das várias características das 

situações de aprendizagem vividas, que resultam das estratégias de ensino e aprendizagem 

implementadas. Ao mesmo tempo reconhecem o papel desses projectos na promoção de 

mudanças na prática pedagógica, em que sobressai o reconhecimento da necessidade de 

definir novas funções para o professor. Consideramos que podemos inferir das opiniões dadas 

pelos professores, que uma pedagogia activa, que responsabiliza alunos e professores nas 

aprendizagens, parece contribuir para a motivação dos alunos e constitui um factor 

fundamental no desenvolvimento de aprendizagens e sucesso das mesmas.  

 No que diz respeito ao tema referente à detecção precoce de alunos para integrarem 

turmas de PCA, podemos inferir da ideia de que a maioria dos professores considera essa 

detecção precoce como um factor positivo na ajuda à inclusão educativa de alunos 

problemáticos, no futuro. 

 

Perspectiva dos Alunos 

 

 Uma vez que no ponto referente às perspectivas dos professores abordámos a questão 

da detecção precoce dos alunos, tendo inferido através da opinião destes da existência de 

diferenças na leccionação de turmas PCA A (que integram alunos detectados precocemente) e 
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turmas PCA B (que integram alunos do 2.º ciclo), considerámos interessante para o nosso 

estudo, saber se existiam também diferenças significativas no modo de pensar de estes dois 

grupos de alunos. Deste modo, ao iniciarmos a nossa análise dos dados provenientes dos 

alunos, agrupámos as turmas em dois grupos. O grupo PCA A (5.º1- 6.º1) composto por 

alunos provenientes do 1.º ciclo e o grupo PCA B (5.º2-6.º2) constituído por alunos 

provenientes do 2.º ciclo. O total dos alunos que responderam a estas questões foi de 42 

alunos (N=42). 

  

Quadro 4.1 – Comparação dos resultados nos dois grupos de turmas 

 5.º1 / 6.º1 5.º2 / 6.º2 5.º1 / 5.º2 / 6.º1 / 6.º2 
Total 

Questões Sim Não Talvez Sim Não Talvez Sim Não Talvez 
N.º 3 22 - - 16 4 - 38 4 - 42 
N.º 4 21 1 - 16 2 2 37 3 2 42 
N.º 6.1 22 - - 16 2 2 38 2 2 42 
N.º 6.2 21 - 1 20 - - 41 - 1 42 

  

 Passamos à análise das 4 questões semi-fechadas deste questionário. 

 Quando se coloca a questão de gostar ou não de pertencer a uma turma PCA aos dois 

grupos, o grupo constituído por alunos detectados no 1.º ciclo (5.º1 e 6.º1, �=22) cujas idades 

variam entre os 10 e os 14 anos, responde em uníssono. No grupo constituído por alunos que 

já frequentavam o 2.º ciclo (5.º2 e 6.º2, �=20) cujas idades variam entre os 12 e os 15 anos, 4 

alunos respondem de forma negativa, isto é, afirmam não gostar de pertencer a uma turma 

PCA, tendo os restantes 16 respondido afirmativamente. No total dos 42 alunos (5.º1, 5.º2, 

6.º1, 6.º2, �=42) podemos inferir com segurança que a maioria destes alunos (38 alunos) 

afirmaram gostar de pertencer à turma em que estão integrados e apenas 4 deles considera não 

gostar de pertencer a esta turma. 

 Na 2ª questão perguntava-se aos alunos se sentiam que pelo facto de pertencerem a 

uma turma de PCA tinha sido positivo para a sua aprendizagem e integração na escola. Dos 

22 alunos que constituíam este grupo (5.º1 e 6.º1, �=22), há 21 que consideram que pertencer 

a esta turma tem sido positivo para a sua aprendizagem e integração na escola e todos 

indicaram que pensam concluir o 2.º ciclo nesta mesma turma, quando lhes foi colocada a 3ª 

questão. Em relação ao grupo (5.º2 e 6.º2, �=20) a negação ou incerteza de benefício por 

pertencer a uma turma de PCA, aumenta para 4 alunos. A maioria (16) indica que pensa 

concluir o 2.º ciclo na mesma turma, mas existem 4 alunos, em que 2 não pensam concluir e 2 

não sabem se vão concluir o 2.º ciclo numa turma de PCA No total dos 42 alunos (�=42) a 

maioria dos alunos (37) considera que pertencer a turmas em Projecto lhes trouxe benefícios 
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na aprendizagem e integração na escola. Registamos no total apenas 5 casos em que 3 

alunos respondem negativamente e 2 não sabem bem se existe benefício ou não por 

pertencerem a uma turma de PCA.  

 No que diz respeito à 3ª questão, no total dos 42 alunos (�=42) verificamos que a 

maioria dos alunos (38 alunos) pensa concluir o 2.º ciclo na turma de PCA. 

 Em relação à questão sobre se os alunos pensam continuar os seus estudos depois de 

concluírem o 6.º ano, verificou-se que a opinião dos 2 grupos de alunos estudados (5.º1/6.º1 e 

5.º2/6.º2) aproximou-se muito. Quase todos os alunos (41 em 42) indicaram que pensam 

continuar a estudar após o 6.º ano, enquanto um deles afirma ainda não saber se o vai fazer. 

 

 Em resumo, quando comparamos as respostas destes dois grupos de alunos, em 

relação às quatro questões semifechadas, verificamos que não se registam diferenças 

significativas na forma de abordar as mesmas. A maioria dos alunos afirma gostar de 

pertencer a uma turma de PCA, considerando que esse facto lhes trouxe benefícios na 

aprendizagem e integração na escola. A maioria dos alunos também revelaram querer finalizar 

o 2.º ciclo em turma de PCA e todos consideram importante continuar a estudar quando 

concluírem o 2.º ciclo. 

 

Análise às Questões Abertas dos Inquéritos e às Entrevistas 

 

 Prosseguimos para a análise de conteúdo às questões abertas e às entrevistas. Em 

relação às questões abertas e continuando na mesma linha de pensamento, de saber se existem 

ou não diferenças significativas no modo de pensar, destes dois grupos (5.º1/6.º1- 5.º2/6.º2), 

construímos dois quadros síntese, um para cada grupo. O quadro síntese para as turmas 

5.º1/6.º1 (Anexo H) e o quadro síntese para as turmas 5.º2/6.º2 (Anexo I). 

 Após a análise de conteúdo dos mesmos, verificámos que se ao nível comportamental, 

até se inferiram algumas diferenças significativas, em que os alunos provenientes do 2.º ciclo 

assumiram claramente a instabilidade do seu comportamento tendencialmente conflituoso 

(existem três referências de casos de alunos que afirmam não se terem integrado), no que 

concerne às opiniões chave relativas ao projecto em si, os dois grupos apresentam argumentos 

muito próximos. Assim, passaremos a realizar a nossa análise de conteúdo nas questões 

abertas considerando as quatro turmas como um único grupo, englobando os 42 alunos.  

 À semelhança do procedimento anterior referente aos professores, os subtemas 

dividem-se em categorias e subcategorias mais específicas, que foram sistematizadas nos 
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quadros síntese, com as frequências referentes aos diversos assuntos abordados (Anexo H e 

Anexo I). Por outro lado, como referimos anteriormente, analisámos também as entrevistas 

efectuadas a 6 alunos, que obedeceram a critérios de selecção devidamente explicitados no 

capítulo anterior. Pretendemos saber mais sobre os pensamentos dos mesmos em relação a 

alguns dos pontos abordados, aquando da realização dos inquéritos de resposta aberta 

efectuados a todos os alunos. Apresentamos no Anexo J um quadro síntese categorial, 

resultante da análise às entrevistas. A análise de conteúdo fez emergir categorias: A partir 

destas, emergiram as subcategorias que apresentamos juntamente com a incidência de 

respostas que se obtiveram nas entrevistas. 

 

Educação para a Inclusão 

 

Relação com a Turma PCA 

 

O começo… 

  Todos os seis alunos que participaram nas entrevistas, ao abordarem a sua história de 

integração em turmas PCA, referem ter tido conhecimento destes projectos, quer por amigos 

que já tinham frequentado ou estavam a frequentar turmas de PCA, quer por terem sido 

detectados pelos professores do 1.º ciclo. Posteriormente, todos confirmaram terem também 

sido contactados pela psicóloga da escola. Nas respostas não se verifica nenhuma referência à 

identidade do Director de Turma, normalmente elemento também responsável pela detecção 

de alunos, possivelmente porque quatro dos alunos I, J, L e R integram turmas PCA A 

(provenientes do 1.º ciclo). Os outros dois alunos W e M integram turmas PCA B, mas apesar 

de provirem do 2.º ciclo, registavam elevados níveis de absentismo, viviam numa instituição 

de acolhimento, não criando laços afectivos com o DT. Neste sentido, registamos excertos das 

respostas mais elucidativas de alguns dos alunos, sobre o que acabámos de referir 

anteriormente: 

   
Aluno W – “Foi… uns amigos meus que andavam nessas turmas, que disseram que era 

mais fácil essas turmas… depois falei com a professora (psicóloga) P...”     
                                                                                                                                                                                                                                        
Aluno M – “eu quando andava no colégio tinha lá uns amigos que andavam nos projectos e 

eu fui falar com a professora (psicóloga) P...”  
 
Aluno R – “Foi a professora de 4.º ano... então a minha professora pôs-me aqui nesta turma 

dos currículos” 
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Aluno I – “Foi a minha professora do 1.º ciclo, que disse aos meus pais... os meus pais 
aceitaram bem” 

 

As condições de ingresso 

 A entrada no projecto não foi considerada automática nem fácil, para todos os alunos 

entrevistados. Necessitaram de fazer concessões/contratos para conseguirem entrar, 

nomeadamente o de melhorarem o seu comportamento e aproveitamento, como o 

manifestaram os alunos W e M, perante a psicóloga e os alunos I, L e R perante o professor 

titular da turma do 4.º ano. Nas afirmações que a seguir se transcrevem, podemos verificar 

esse transparecer: 

 

Aluno W – “depois falei com a professora (psicóloga) P e ela disse-me que se eu me 
portasse melhor nas outras turmas, me punha numa turma de percursos 
Curiculares Alternativos”. Eu portei-me mais ou menos e depois ela pôs-me 
nesta turma, mas antes fiz um contrato com ela e vim para esta turma”. 

 
Aluno M – “eu fui falar com a professora (psicóloga) P, que me disse que se eu me 

portasse bem, podia entrar no projecto. Eu andei, andei..., depois fui chamado 
para umas reuniões com a doutora P... e entrei para este projecto”. 

 
Aluno L – “decidiram-me colocar nesta turma porque eu tenho dificuldades na minha 

letra”. 
 
Aluno R – “se eu não tivesse vindo também não tinha passado do 4.º ano para o 5.º, então a 

minha professora...” 
 
Aluno I – “...professora do 1.º ciclo que disse aos meus pais... que eu tinha dificuldade”. 

 

Antes do ingresso na turma de PCA 

 Os depoimentos dos alunos participantes nas entrevistas referem que antes de terem 

ingressado na turma de PCA, a maioria apresentava dificuldades de aprendizagem, caso dos 

alunos I, J, L e R.  

 Elucidativo desta ideia é o depoimento anterior do aluno L, ou, como se infere das 

afirmações dos alunos R e I, respectivamente, quando referem que “aprendia, mas aprendia 

mal”, “Que eu tinha dificuldades”. 

 Também metade dos alunos entrevistados, W, M e R assumiram os seus problemas a 

nível comportamental, como o demonstraram os depoimentos já referidos anteriormente pelos 

alunos W e M. Também só estes dois alunos, W e M da turma do tipo PCA B, fizeram 

referência ao seu elevado absentismo. A essa revelação não será alheio o facto de ambos já 

serem alunos da Escola Laranja há alguns anos e serem conhecidos pela sua elevada falta de 
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assiduidade em anos anteriores. Para ilustrar as inferências anteriores, escolhemos mais 

algumas das afirmações que considerámos significativas: 

 

Aluno R – “fazia barulho na sala e depois não conseguia ouvir” 
 
Aluno W – “não ia às aulas”... “não me interessava a escola, ficava a brincar na rua”... “se 

fosse era aí uma ou duas aulas por semana e brincava...” 
 
Aluno M – “portava-me mal e faltava às aulas” 

 

 Pertencer ao projecto PCA 

 A análise dos resultados (questionários e entrevistas) mostra que os alunos têm em 

comum, o gostarem de pertencer à sua turma que se encontra em projecto. Os vários sentires 

positivos sobre esse facto, apresentam um carácter abrangente, desde os ligados a aspectos 

afectivos, às condições de trabalho, ao relacionamento com os professores, à organização do 

projecto e referência às novas disciplinas. No campo dos afectos, a turma é vista como um 

grupo afável, como o refere um dos alunos dizendo que “a turma é fixe”. Outros exprimem 

esse sentir afirmando que “eu nesta turma me sinto feliz e tem sido positivo” ou “antes faltava 

às aulas e quando vim para esta turma nunca mais faltei” ou ainda “estou melhor nesta 

turma”, ”gosto de tudo nesta turma” e para finalizar “nesta turma tenho atenção”. No que diz 

respeito às condições de trabalho aparece a referência ao gostar do trabalho colaborativo, 

como se depreende da seguinte afirmação, “gosto de fazer trabalhos em conjunto”. Ainda 

neste sentir, outro aluno afirma que em projecto “é muito mais fácil” e outros alunos 

consideram que nesta turma são mais apoiados, como se infere das seguintes afirmações: 

”ajudam-me mais” ou “numa turma normal teria muitas dúvidas e dificuldades”.  

 Continuando a nossa análise, verificamos ainda uma referência ao bom 

relacionamento com os professores, “gosto dos professores”, bem como à organização destes 

projectos. Os alunos consideram ainda positivo “não levamos muitos trabalhos para casa” e 

“não ter de levar o dossiê para casa”, que habitualmente fica na escola, pois cada turma em 

projecto, ocupa uma sala que é fixa. Também se regista uma referência às novas disciplinas, 

“gosto da aula de Artes e Ofícios”. 

 Apesar da maioria dos argumentos apresentados pelos alunos inferirem de sentimentos 

positivos por pertencerem a uma turma de PCA, há no entanto a registar alguns sentires 

negativos por parte de alguns alunos relativos a vivências pessoais negativas, vividas com os 

colegas e alguns professores.  
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 Ao analisar em particular os resultados das entrevistas (Anexo J), estas vêm corroborar 

das inferências que temos vindo a mencionar, aquando da análise das questões abertas 

colocadas a todos os alunos sobre o mesmo assunto. A maioria dos alunos tem representações 

bastantes positivas sobre os projectos. As respostas são diversificadas, mas convergentes nas 

mesmas ideias. O conteúdo das respostas, permitiu compreender que a perspectiva dos alunos 

em relação aos projectos, é a de considerarem que nestes, “tudo é mais fácil”, como referem 

os alunos W, M. Certamente que basearam a sua opinião, naquilo que os seus amigos lhes 

transmitiram sobre os projectos, pois estes já haviam frequentado turmas de PCA. 

 Podemos também inferir da segurança que emana das respostas dos alunos, ao 

considerarem ser possível nestas turmas ultrapassar as dificuldades, como referem os alunos 

L, J e R, pois segundo a sua opinião, existe um maior apoio como refere o aluno I, devido ao 

menor número de alunos por turma, como afirmam os alunos W e L. São exemplos dessas 

ideias, algumas das afirmações que passamos a transcrever: 

Aluno W – “disseram que era mais fáceis essas turmas. Que tinham menos alunos... depois 
eu comecei a pensar que também deveriam ser melhor essas turmas para mim, 
porque eu me dava um bocado mal nas outras”: 

 
Aluno R – “a turma é mais pequenina e tem bom comportamento” 
 
Aluno L – “ser uma turma com menos alunos, para eu estar com mais atenção” 

 

  Colocados perante a questão se o tempo que têm passado no projecto tem sido 

agradável ou desagradável, a resposta dos alunos entrevistados foi unânime em considerar que 

esse tempo tem sido agradável, ou como dizia o aluno M ”o projecto a mim faz-me bem”, 

ideia reforçada pela do aluno I, quando este afirma” é bom estar aqui na turma de projecto”. 

 

Os colegas do projecto 

 Através da análise dos quadros síntese (Anexo H, Anexo I e do Anexo J), podemos 

inferir que no sentir de grande parte dos alunos, existe um bom relacionamento entre pares, 

conseguindo-se gerar um sentimento de entreajuda e bom convívio, talvez motivado pelo 

número reduzido de alunos que integram estas turmas, facto que é visto por estes como uma 

vantagem, permitindo aos alunos trabalhar melhor, receberem mais atenção por parte dos 

professores e controlarem melhor o seu comportamento. Salientam-se afirmações de alguns 

alunos que ilustram bem estas posições: 

  “são fixes” 

         “os meus colegas são bons amigos e não se gabam de ter mais do que os outros” 
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  “trabalhamos sempre juntos” 

  “se algum de nós está aflito, um colega nosso vem-nos ajudar” 

  “temos menos alunos e conseguimos trabalhar melhor” 

  “por sermos poucos dá melhor controlo para não nos portarmos mal” 

 

Aluno W – “Convivo com os colegas, são todos bons para mim, quando  tem coisas eles 
dão-me a mim. Ajudo-os nos trabalhos, eles também me ajudam, fazemos tudo 
em conjunto...” 

Aluno R – “Gosto dos colegas” 
 

 Nesta análise também transparecem algumas referências a vivências passadas, que 

foram positivas para estes alunos, mas que no âmbito do nosso estudo, não tem um 

significado aparente, bem como aparecem alguns sentires negativos em relação às vivencias 

negativas com colegas, provindas do grupo PCA B (alunos provenientes do 2.º ciclo).  

 

Comportamento na turma 

 No que concerne ao comportamento dos alunos em projecto, foi notório um 

reconhecimento por parte dos alunos, da existência de alguma instabilidade comportamental, 

verificada durante as aulas. Essa instabilidade e comportamentos não satisfatórios foram 

claramente assumidos pela maioria dos alunos do grupo PCA B, embora existam opiniões 

antagónicas por parte de alguns dos alunos, que consideram o seu comportamento satisfatório. 

No grupo PCA B é onde se faz sentir uma maior agressividade e intolerância entre pares e por 

vezes com os professores. Como havíamos referido no início da análise às questões abertas 

das perspectivas dos alunos, é no comportamento das turmas que se registam diferenças 

significativas entre os dois grupos de alunos, os integrados em turmas PCA A (alunos 

provenientes do 1.º ciclo) e os alunos integrados em turmas PCA B. Estas ideias encontram-se 

reforçadas no discurso narrativo dos alunos: 

  
“a turma melhorou o comportamento este ano, mas tem de melhorar mais” 6.º1 
 
“a turma do ano passado era mais bem comportada” 5.º1 
 
“quando acordamos mal dispostos descarregamos tudo nos professores” 5.º2 
 
“é um pouco complicado, somos mal educados e muitas vezes não queremos fazer 
nada” 6.º2 

 

 



126 

 

Representações sobre a Escola 

 

O melhor ano na escola 

 Ao analisarmos o Anexo J, não constituiu surpresa para nós, o facto das 

representações que estes alunos têm sobre a escola, depois de estarem a frequentar uma turma 

de PCA, revelarem um relacionamento mais positivo com a mesma. Não é por isso de 

estranhar, que todos os alunos tenham considerado como ano mais marcante, desde que 

iniciaram a sua vida escolar, o ano em que frequentaram uma turma em PCA. Como já o 

referimos por diversas vezes ao longo deste capítulo, a análise do nosso estudo às respostas 

dos alunos, tem-nos vindo a revelar ser muito importante para estes, o Projecto em que se 

encontram integrados.  

 Para os alunos, o Projecto está associado ao sucesso que qualquer aluno ambiciona, 

traduzido na melhoria das notas da maioria destes alunos em relação a anos anteriores, como 

o referem os alunos W, R, M, L e I que tem como consequência o transitar de ano, algo a que 

estes alunos não estavam habituados. Esta experiência já foi sentida pelos alunos I e L, que à 

data da entrevista se encontravam no 2.º ano de projecto e tinham muitas expectativas de 

voltarem a transitar novamente de ano, o mesmo acontecendo com os alunos W, J, M, R, que 

se encontravam no seu 1.º ano do projecto e pelos resultados obtidos durante os 1.º e 2.º 

períodos, também esperavam transitar de ano. 

 Tudo o que acabámos de mencionar vem justificar a ideia revelada pela maioria dos 

alunos, ao referir-se à melhoria das notas, como uma marca positiva que o projecto teve na 

sua vida. Ainda em relação ao melhor ano na escola, metade destes alunos refere a melhoria 

da assiduidade como mais uma consequência positiva por se encontrarem integrados nestes 

projectos. Todos estes alunos, fazem um balanço positivo das suas vivências passadas em 

turma de PCA.  

 Eis algumas das afirmações que reforçam as ideias transmitidas anteriormente pelos 

alunos: 

Aluno W – “Foi este! Porque é o ano que estou a ter melhores notas, é o ano que eu 
vou passar de ano, estou a ser um dos melhores alunos da turma… essas 
coisas... Não estou a baldar-me às aulas.” 

 
Aluno R – “Foi o 5.º ano. Gostei muito de ter melhorado as notas, do que no 4.º 

ano...”; “tem sido importante para mim... em tudo”. 
 
Aluno M – “O ano que mais gostei foi este. Porque eu... não faltei muito às aulas, 

porque tenho boas notas, é por causa disso tudo...”;  “é um balanço positivo”. 
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Aluno L – “gostei mais de estar no 6.º ano... e eu vou passar o ano... é um balanço 
positivo”. 

 
Aluno J – “5.º... porque... pois... eu gosto dos trabalhos que fazemos...” 
 
Aluno I – “este ano... porque foi melhor”. 

 

Os professores do projecto 

 A incidência das respostas dos alunos sobre a relação que mantêm com os professores 

do projecto, denotam um bom relacionamento com estes, referindo-se aos professores como 

sendo atenciosos, com mais tempo e compreensivos. Esta ideia do estabelecimento de uma 

boa relação com o professor é ilustrada nas seguintes afirmações: 

  “estes professores são mais simpáticos”  

   “gosto mais destes professores porque são brincalhões” 

  “são todos uns fixes” 

  “são bons e amigos” 

  “são alegres” 

 

 A maioria das referências efectuadas pelos alunos, realçam o facto dos professores dos 

projectos cederem muita atenção a estes, ajudando-os muito nas suas tarefas, tirando dúvidas, 

explicando bem os conteúdos, de modo a facilitar as aprendizagens. Exemplo desse sentir, são 

as seguintes opiniões:  

  “os professores são muito atentos e fixes” 

      “os professores preocupam-se mais connosco” 

  “temos sempre alguém ao pé de nós quando temos dúvidas” 

   

 A paciência e a compreensão, são também qualidades referenciadas pelos alunos, em 

relação aos seus professores que leccionam neste projecto. Segundo os alunos, os ritmos de 

aprendizagem são mais respeitados, as matérias mais bem explicadas e tal facto, na sua 

opinião tem contribuído para a melhoria das suas notas, como se depreende das seguintes 

afirmações: 

  “os professores têm muita paciência para nós” 

  “tentam ser mais compreensivos connosco” 

  “a matéria é ensinada com mais calma” 

  “respeitam o nosso ritmo de trabalho” 

  “as aulas são diferentes” 
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 A análise às entrevistas continua a reforçar a ideia da importância que os professores 

podem ter num projecto curricular alternativo. Sobre este sentir, destacamos as seguintes 

citações: 

Aluno W – “também é boa a relação com os professores, são todos... tudo muito bom” 
 
Aluno M – “os professores dão mais atenção... nós somos poucos... e quando são dois 

é mais atenção” 
 
Aluno R – “porque me têm ajudado a melhorar as notas”  
 
Aluno L – “nesta turma é tudo mais calmo do que nas outras, as professoras têm mais 

atenção a nós”... “estou a aprender mais graças aos professores” 
 
Aluno J – “às vezes nós perguntamos uma coisa e ela deixa-nos dizer” 
 
Aluno I – “os professores... são mais amigos”... “porque os professores dão-me apoio, 

fazem com que a gente aprenda melhor as coisas, esclarecem...” 
 

 Quisemos perceber melhor qual a visão dos alunos em relação à imagem do professor, 

isto é, o que significa para eles ser um Bom ou Mau professor. Por isso aprofundámos este 

assunto durante as entrevistas. 

   

Qualidades do bom professor e noção de mau professor 

 Ao analisarmos todos os adjectivos atribuídos pelos alunos sobre a imagem que têm 

do professor, verificamos que mesmo sendo diferentes, todos eles se complementam e 

representam o sentimento que estes alunos têm em relação aos seus professores, à mistura 

com as vivências do passado e do presente. 

 Os traços de bom professor atribuídos pelos alunos, revelam que este tem de ser 

amigo, calmo e atencioso, mas a saber impor alguma ordem e explicar bem. A imagem 

negativa é veiculada por professores que gritam com os alunos, não os escutam e que 

desprezam os alunos. Curiosa a resposta do aluno R, talvez fruto da sua tenra idade, ao 

considerar que detesta os professores que escrevem na caderneta. Para melhor entendermos 

todas estas imagens, passamos alguns excertos das respostas dadas pelos alunos, quando 

foram entrevistados: 

Aluno W – “ Não gosto dos professores quando ficam a gritar connosco, porque nós 
falámos sem por o dedo no ar,...”; “perguntamos  - Professor o que é que 
está ali escrito? Depois eles dizem, “ah tens de pôr o dedo no ar”. Não gosto 
que eles digam isso... o que eu gosto são coisas assim normais. Que nos 
deixem à vontade, que possamos fazer o que nos apetece, mas com regras. 
Que podemos brincar, mas sentados no lugar, falar baixinho, sem perturbar 
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os outros. Se alguém tiver que trabalhar não perturbamos esse aluno, e 
assim…” 

 
Aluno R – “Amigo”... professor amigo é aquele que não está sempre a gritar nas aulas, 

quando está a falar com os alunos está a falar devagar, e depois quando a 
gente não aprende alguma matéria, explica devagar. É um professor amigo.” 

 
Aluno M – “O que eu mais gosto num professor?... Aquele que dê mais atenção a um 

aluno... Nós chamamos um professor, ele vem. Depois um que está ao lado 
chama e ele vai a outro! Não é assim que o professor tem de fazer. Ele tem 
que vir a nós e depois ir ao outro. O que eu mais detesto num professor é 
que ele… como é que hei-de explicar… é que ele não nos ligue! Isso é que 
eu detesto. Nós chamamos e ele dá desprezo! Isso é que eu mais odeio.” 

 
Aluno L – “O que mais gosto num professor é que ele seja calmo, que quando nós não 

percebermos alguma coisa ele repita, porque nós podíamos não estar com 
atenção, que ele seja calmo para nós podermos perceber e interpretar o que 
ele diz. 

 “O que eu detesto é aquilo que eu disse ao contrário. Há alguns professores 
que... fazem uma pergunta e nós não estávamos com atenção, e eles não 
repetem porque nós não estávamos com atenção. Às vezes nós também 
estamos a falar com colegas e eles não repetem porque nós não estamos com 
atenção...” 

 
 
Aluno J – “Gosto da professora X...”;  “às vezes quero falar com a professora I e a 

professora manda-me calar...” 
 
Aluno I – “O que eu mais detesto é quando um professor começa a gritar. Não gosto. 

E o que eu gosto… sei lá… que um professor seja divertido a dar as aulas. É 
o que eu gosto num professor.” 

 

 

Mudança e Inovações 

 

Alcançar o Sucesso 

 

Desejo de melhorar 

 De uma forma dispersa, mas convergente no mesmo sentir positivo, os alunos 

reconhecem que se sentem bem no projecto, pois consciente ou inconscientemente, os alunos 

consideram que o projecto lhes trouxe sucesso. Como referiram anteriormente os alunos W, 

M e R, ao afirmarem que melhoraram as notas e tornaram-se melhores alunos. Em resultado 

do sucesso alcançado, os alunos sentem-se mais motivados e daí duas das referências 
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efectuadas pelos alunos, mencionarem o gostar de aprender matérias novas e acham mais fácil 

trabalhar na turma de PCA. Podemos salientar as afirmações dos alunos M e L: 

 

Aluno M – “a matéria é mais fácil... onze disciplinas mas são diferentes das outras” 
 
Aluno L – “As matérias têm outras coisas, as aulas de EVT e matérias de Matemática 

e Português, assim diferentes do 1.º ciclo e agora já sei coisas novas...”, 
“aprendemos mais matérias do que nas outras e é mais fácil trabalhar nesta 
turma que nas outras”, “eu nunca tinha tido TIC e é uma disciplina que eu 
também gosto muito porque é de computadores, aprendemos a mexer nos 
computadores... aprendemos várias coisas, aprendemos coisas que nunca 
tínhamos aprendido... foi diferente” 

  

 Do discurso destes alunos também emerge a ideia do sentimento positivo e de 

satisfação pessoal desenvolvidos, proporcionados por esta experiência que se encontram a 

viver, como mencionam os alunos W, R e L. Estes alunos esforçaram-se por melhorar o 

comportamento, a assiduidade e o aproveitamento, entre outros. Exemplos dessa satisfação 

são as razões indicadas nas frases que passamos a transcrever: 

 

Aluno W – “o que eu melhorei mais foi o meu comportamento... tenho andado a 
portar-me bem… não ando a baldar-me às aulas…, agora vou às aulas e 
agora estou a melhorar, sou um dos melhores meninos, fui um dos melhores 
alunos.” 

 
Aluno R – “houve uma melhoria no comportamento …aqui consegui subir a 

negativa.” 
 
Aluno M – “não falto às aulas, consigo estar naquelas disciplinas sem “fazer 

porcaria”...e consigo lá estar com o meu professor, com os meus 
colegas...posso tirar um curso…eu melhorei no comportamento, na 
assiduidade, na pontualidade”... 

 
Aluno L -  “agora aqui o que eu estou a melhorar mais é a assiduidade, as matérias que 

vão dando, a responsabilidade e ... 
 
Aluno J – “o comportamento está melhor... nunca faltei.” 
 
Aluno I – “agora tenho estado a portar-me bem, a não faltar... eu este período percebi 

que é bom a gente estar a aprender as coisas que a professora fala” 
 

As novas matérias  

 Para os alunos intervenientes no estudo, o que podemos inferir da análise às suas 

respostas, é que o facto de terem integrado turmas de PCA, fê-los tomar contacto com novas 
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disciplinas e novos métodos de trabalho, o que terá contribuído para um sentimento de 

abertura por parte destes às novas matérias e a novas disciplinas, como o demonstram as 

seguintes afirmações: 

   

  “gosto da matéria deste projecto” 

  “as disciplinas são menos chatas” 

  “noto que tive mais disciplinas, umas artísticas, outra informática” 

  “agora tenho TIC” 

  “nesta turma vemos filmes e mexemos nos portáteis” 

 

 Alguns alunos mostraram mesmo o desejo de que a música e a dança fizessem parte 

do seu currículo.   

 As entrevistas vieram uma vez mais reforçar a ideia expressa anteriormente, que é o 

gosto por algumas das disciplinas, não só pela novidade das matérias, mas também pelo 

sucesso obtido nas mesmas. A maioria gosta de Educação Física e TIC, esta última pela 

novidade no currículo destes alunos e também porque a maioria dos alunos, sejam eles alunos 

integrados em turmas de PCA, sejam alunos integrados em turmas do regular, sentem-se 

muito atraídos/motivados para as novas tecnologias. Como afirma o aluno M acerca da 

mesma “adoro TIC... não sei, é computadores” ou ainda como comenta o aluno J acerca das 

TIC “podemos fazer trabalhos, powerpoints e isso... e eu gosto. Nunca tinha feito e agora 

faço”. Mas existem outras disciplinas, que os alunos preferem por poderem evidenciar as suas 

qualidades. Por exemplo, o aluno R gosta muito de Português, porque “gosto de ler e gosto de 

escolher os livros”. O aluno W como é bom no cálculo, segundo me confessou a sua 

professora de matemática, declarou “matemática eu gosto de tudo”, mas como apresenta 

dificuldades na expressão escrita, como me disse a sua professora de português, refere sobre a 

disciplina ”português é que é mais ou menos...”. O aluno I também gosta das disciplinas de 

homem social e de matemática, pois como ele refere “eu gosto porque sou bom aluno a 

história e a matemática”. São alunos que só se expõem se se sentirem seguros. 

 

Relação com as aprendizagens 

 Como já referimos anteriormente, o vivenciar desta experiência pedagógica, tem 

funcionado como um motor motivacional para a grande maioria destes alunos. Desde que 

integraram estes projectos, a maioria dos alunos, enfatizam como ideias comuns o aprender 
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mais, o ter mais prazer em aprender, associado ao seu sucesso pessoal que se traduz no ter 

bons resultados. Afirmações como as seguintes, ajudam a certificar isso mesmo: 

   

  “aprendi várias coisas com menos dificuldade” 

  “antes era difícil ler ou escrever, agora já sei melhor” 

  “aprendemos muita coisa que não aprendíamos numa aula normal” 

  “temos mais liberdade, fazemos trabalhos diferentes dos outros” 

  “todos nós conseguimos estudar bem para ter boas notas” 

 

 

 Nas entrevistas, são exemplo desse sentir, as opiniões do aluno R quando afirma que 

“aqui aprendo mais, do que quando estava numa turma normal”, ideia corroborada pelo 

colega L quando refere que “aprendo matérias novas... para estar mais avançado e aprender 

muitas coisas sobre várias matérias” ou como refere o aluno J, “vou ter que aprender outras 

línguas”. Rematando a ideia, registamos a opinião do aluno I, “aprendi mais coisas novas e 

tudo isso...”. 

 

Perspectivas sobre a escola 

 Depois de integrarem turmas de PCA, quase podemos considerar que é unânime a 

quase todos os alunos, o sentimento positivo por estes vivenciado em relação à escola.  

Sentiram-se bem recebidos quer pelos colegas, quer pelos professores, com predominância de 

referências para o grupo PCA A. O grupo PCA B referiu-se mais à relação que teve com os 

funcionários. Este sentimento, está patente nas afirmações que iremos mencionar: 

     

  “integrei-me bem, tenho muitos amigos” 

  “sou aceite por colegas e professores” 

  “os funcionários tratam-me bem, não tenho razão de queixa” 

  “a escola é legal”  

 

   Mais uma vez, apenas três alunos pertencendo à turma PCA B, consideraram ter sido 

mal recebidos por todos. Apesar de não ser significativo para o âmbito do nosso estudo, é de 

registar o facto de os alunos provenientes do 1.º ciclo, que supostamente frequentaram escolas 

com dimensões mais pequenas que as da Escola Laranja, mencionarem como uma 

característica positiva desta escola esta ser mais espaçosa e com mais campos desportivos. 
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Vivências positivas e negativas na escola 

 Para os alunos intervenientes nas entrevistas, tal como já havia acontecido com a 

maioria dos seus colegas que participaram neste estudo através dos questionários, desde que 

integraram estes projectos, verificamos através da análise às sua respostas que continuam a 

perdurar os sentimentos positivos face à escola em relação ao passado. O sucesso alcançado 

pela maioria fá-los esquecer muitas das vivências negativas do passado. Como o afirmam 

claramente os alunos W e M respectivamente: “da escola gosto de tudo” e “sei lá...eu gosto da 

escola”. A escola também aparece não só como o local onde a maioria destes alunos gosta de 

estar com os amigos, como são exemplo as declarações do aluno I “ gosto de estar com os 

meus amigos a conversar” e do aluno R “gostar de estar a brincar com os amigos”, mas todos 

referem também gostar dos seus professores que consideram amigos e que os ajudaram a 

melhorar. É de salientar que nestas respostas, provenientes das entrevistas, verificamos 

claramente a menção especial ao professor Director de Turma. Salientamos as declarações dos 

alunos M e I respectivamente, pois consideramos que elas ilustram bem esse sentimento: 

“quem me ajudou foi a minha Directora de Turma... os meus professores...” ou “porque estava 

doente, às vezes faltava e agora a minha DT neste últimos dias está a ajudar-me mais. Eu acho 

que a minha DT tem-me ajudado muito. Tem tentado ajudar-me a passar.” 

 Apenas os alunos W e I mencionaram que algumas aulas eram aborrecidas, quando se 

referiram a algumas vivências negativas na escola. O aluno W referiu-se á disciplina onde 

revela mais dificuldades de aprendizagem, português, e o aluno I não se referiu a nenhuma 

disciplina em especial, apenas comentou “nós estamos sempre com a ideia de ir para o 

intervalo e não prestamos atenção às aulas”.  

 

Sentido da responsabilidade 

 No que concerne ao sentido da responsabilidade, podemos inferir que a entrada nestes 

projectos de PCA, desenvolveu em alguns destes alunos, uma atitude de responsabilidade pelo 

cumprimento de alguns parâmetros, que os alunos sentiram tê-los ajudado a melhorar o seu 

aproveitamento, nomeadamente o dever da assiduidade, como o referiu um aluno, o esforço 

no estudo e o melhorar no comportamento, como referiram metade dos alunos. Da conjugação 

destes três factores, os alunos sentiram que conseguiram experimentar o sucesso a que não 

estavam habituados. 

 Afirmações como as seguintes, ajudam a certificar isso mesmo: 
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Aluno W – “Só algumas aulas é que são mais aborrecidas, mas temos de ir...fazer um 
esforço...” 

 
Aluno M – “ Por isso eu tenho que estudar. Com este ano é o terceiro ano que estou no 

5.º ano, e eu não posso fazer isso. Tenho de estudar, tenho de trabalhar. Eu 
não posso ser mal-educado para os professores. Eu tenho de ser bem-educado, 
tenho de ter boas notas para poder passar de ano. Eu tenho de concluir o 12.º 
para ter trabalho.” 

 

 

Perspectivas Futuras 

 

 Pela análise efectuada, podemos depreender que após a sua integração nestes 

projectos, o sucesso alcançado por estes alunos, ao conseguirem melhorar os seus resultados 

escolares em relação a anos transactos, talvez tenham sido responsáveis pelo elevar das suas 

perspectivas pessoais em relação ao futuro. Todos pensam prosseguir os seus estudos. Todos 

os alunos também se pronunciaram em relação a permanecerem ou não na Escola Laranja. 

Neste parâmetro registaram-se algumas diferenças entre os dois grupos de alunos (PCA A e 

PCA B). 

 Constatámos que a maioria dos alunos que se pronunciaram, pensam continuar na 

Escola Laranja, com predominância para o grupo de alunos PCA A. Em relação ao grupo que 

pretende ir para outra escola, o número de referências a essa decisão é ligeiramente superior 

no grupo de alunos PCA B. Outra inferência que podemos retirar da nossa análise, é que do 

grupo de alunos que manifestou interesse em integrar novamente turmas em projecto, quer em 

PCA, quer em CEF, serem maioritariamente alunos do grupo PCA B. Em contrapartida, só 

alunos do grupo PCA A é que referiram gostar de vir a frequentar turmas regulares. No que 

diz respeito ao futuro, a análise revela que todos os alunos de ambos os grupos, PCA A e PCA 

B têm projectos para o futuro. Tendencialmente, pensam continuar a estudar por mais anos, 

referindo-se que pretendem desenvolver profissões, que vão desde as consideradas 

popularmente de sucesso (como a de futebolista, piloto de automóveis), até outras profissões 

que exigem estudos universitários (médico, advogado, eng. Informático, entre outras).   

 Este sentimento positivo permite, na opinião da maioria (quatro referências dos alunos 

W, M, J e I) alcançar o sucesso no futuro, daí ser importante estudar. Podemos salientar as 

seguintes afirmações, ilustrativas do que acabámos de escrever: 
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Aluno W – “quando for mais velho quero ser futebolista. Se eu não tiver escola depois 
não posso ser futebolista. Porque depois nas contas bancárias podem roubar-
me dinheiro...” 

 
Aluno M – “se eu não tiver o 12.º ano concluído eu não arranjo trabalho.” 
 
Aluno J – “quero ser futebolista... tenho de ir para a faculdade, aprender...” 
 
Aluno I – “porque vai ser preciso quando eu for mais crescido. Para a procura de um 

trabalho, é preciso ter estudos.” 
 

 Em resumo, esta análise permitiu-nos reforçar a ideia da importância que os 

professores podem ter num projecto de PCA. Através das perspectivas dos alunos, 

compreendemos como é importante a relação destes com os professores, do modo como os 

professores ajudam os alunos a gerir o seu processo educativo e formação de atitudes, pois os 

professores de acordo com as suas práticas educativas, tanto podem ser responsáveis pela 

promoção do sucesso, tornando o ensino aprendizagem mais motivador, interessante e de 

sucesso, como podem ser promotores da exclusão. 

 Ficámos a saber um pouco mais sobre quais as qualidades que um bom professor deve 

possuir. Calmo e amigo foram as qualidades mais referenciadas num bom professor, ao 

contrário de “gritar com os alunos” que foi um comportamento atribuído a um mau professor.  

 Outras inferências que pudemos retirar pela análise das respostas dos alunos é a forma 

positiva como os alunos encaram a sua integração nos projectos de PCA. Foi referenciado 

pelos alunos o facto de estas turmas terem um número reduzido de alunos o que na opinião 

destes, permitiu aos professores desenvolver um trabalho mais diferenciado e um apoio mais 

directo a cada um deles. 

 A obtenção de sucesso nestas turmas, revelada na melhoria do rendimento escolar dos 

alunos, fez com que estes se sentissem satisfeitos com o projecto, com os professores que os 

ajudaram a gerir o seu processo educativo e ficassem com uma visão mais favorável da 

escola.  

 Da análise às entrevistas foi também notória a satisfação pessoal que grande parte 

destes alunos vivenciou ao melhorarem o seu aproveitamento, ao conseguirem transitar de ano 

e atingir uma situação de sucesso que andou arredada de muitos em anos anteriores. O 

restabelecimento do sucesso veio desenvolver uma atitude mais responsável em alguns dos 

alunos, motivando-os a melhorar os parâmetros da assiduidade do comportamento e do 

estudo, para continuarem a obter bons resultados.  
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 Com esta “descoberta” por parte dos alunos, ficou restabelecida a confiança em si 

próprios, deixando grande parte dos alunos com vontade de continuar os seus estudos, quer 

em situação de projecto (a maioria) ou integrando turmas do ensino regular, criando-se nestes 

elevadas perspectivas para o futuro. 
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CAPITULO 5 

 

“(…) Quem escolheu ser professor (leia-se profissional da 
educação), escolheu a mais impossível, mas também a 
mais necessária, de todas as profissões. E sabe que não 
vale a pena acreditar que podemos tudo, que podemos 
tudo transformar. Não podemos. Mas podemos alguma 
coisa. E esta alguma coisa é, muitas vezes, “a coisa 
decisiva” na vida das nossas crianças (…)” 

                                                                           
António Nóvoa, 2007 

 

Discussão e Conclusões 

 

Com este estudo pretendemos conhecer as perspectivas de Encarregados de Educação, 

Professores e Alunos, que permitissem entender qual o seu posicionamento relativamente aos 

projectos de PCA. De acordo com a natureza das questões formuladas na nossa investigação 

em que temos como objectivos descrever, interpretar e compreender o processo de inclusão 

educativa de jovens integrados em turmas de PCA, pretende-se que este estudo seja um 

contributo para a compreensão desse processo e saber de que forma estes projectos 

correspondem às expectativas dos nossos participantes. Como é que estes projectos 

contribuíram para a inclusão dos jovens na escola, conhecer sobre as mudanças operadas quer 

na prática lectiva quer nas atitudes, respectivamente dos professores e alunos, bem como 

clarificar as perspectivas de futuro dos alunos.  

  Foi nossa opção utilizar uma metodologia de natureza predominantemente assente no 

paradigma qualitativo, de carácter descritivo e interpretativo, apoiando-nos na perspectiva de 

autores como Bogdan e Bilken (1994), pois este paradigma “assume muitas formas e é 

conduzido em múltiplos contextos” e construtivista, Guba e Lincoln (1994), de forma a 

conseguir abarcar a complexidade das situações a investigar, poder abordá-las com maior 

profundidade e permitir uma maior sensibilidade às diferenças. 

 Neste capítulo fazemos uma discussão dos resultados, relacionando-os com as 

questões de partida do estudo, à volta dos três grandes temas que constituem os pontos 

fundamentais e orientadores da presente investigação: educação para a inclusão, mudanças e 

inovações, perspectivas futuras. Apresentamos algumas considerações metodológicas, 

fazemos uma breve referência à relevância dos resultados obtidos e tiramos conclusões gerais 
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do estudo. Também aqui se discutem as limitações do estudo e indicam-se pistas para futuros 

estudos sob a forma de questões em aberto que surgiram no decorrer da investigação.  

Este estudo envolveu várias fases, desde a realização de questionários com resposta 

fechada aos EE, a questionários de resposta aberta a professores e alunos, finalizando com a 

realização de entrevistas a seis alunos, pretendendo saber mais sobre os pensamentos destes 

em relação a alguns dos pontos já abordados aquando da realização dos inquéritos de resposta 

aberta e conversas informais com a Psicóloga do SPO e alguns professores participantes no 

projecto PCA. 

Estes instrumentos de recolha de dados foram seguidos de uma análise estatística e de 

uma análise de conteúdo das transcrições feitas, de acordo com a natureza de cada um, para 

encontrar respostas às questões de partida que orientaram a investigação. 

Pelo desenho seguido neste estudo, não podemos falar em validade empírica, mas sim 

e apenas em relevância dos resultados, pois as respostas que encontrámos não são fechadas 

nem definitivas, são apenas uma possibilidade de constatar e compreender uma amostra de 

uma realidade.  

Os resultados tornam-se, quanto a nós, relevantes pela sua utilidade para a 

compreensão do processo de inclusão de jovens em risco. Efectivamente através da análise de 

conteúdo, chegou-se às categorias que permitiram tirar algumas conclusões que nos parecem 

interessantes para um melhor entendimento deste processo. Iremos por isso proceder ao 

cruzamento dos dados recolhidos neste trabalho. 

 

Educação para a Inclusão 

  

Este tema tem subjacente a sub-questão de investigação que pretende compreender do 

ponto de vista dos jovens em risco, dos professores e dos EE destes alunos, se o projecto de 

percurso curricular alternativo PCA contribuiu ou não para a inclusão destes jovens na escola. 

Os resultados obtidos neste estudo e apresentados no capítulo anterior, em relação a este tema, 

apontam de forma clara, para uma visão generalizadamente positiva em relação aos projectos 

PCA, por parte de todos os actores mencionados anteriormente e intervenientes neste 

processo. 

São contudo diversas as razões dessa apreciação, sobressaindo três tipos de 

argumentação, a provinda dos EE, dos alunos e dos professores. 

 A maioria dos EE destes alunos consideraram estes projectos positivos, porque 

verificaram que os seus educandos foram mais ajudados ao serem integrados nos mesmos. A 
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maioria evoluiu positivamente ao nível das aprendizagens (para os EE essa evolução positiva 

traduziu-se na melhoria das notas), dos comportamentos, bem como melhoraram a sua relação 

com a escola. Os seus educandos passaram de uma situação de insucesso e de mau 

comportamento, para uma situação de sucesso que nem eles nem estes estavam habituados, da 

qual os EE passaram a orgulhar-se.  

As notícias provindas da escola passaram a ser boas e bem-vindas para muitos dos EE. 

Foi restabelecida a confiança na escola e estes sabem que nenhuma família foi negligenciada, 

tendo-se respeitado as suas dimensões familiares, culturais, económicas, religiosas e sociais. 

Alguns criaram mesmo relações de afecto com o professor Director de Turma. Os mais 

participativos eram sabedores da vida da escola e dos progressos dos filhos, através dos 

encontros regulares promovidos pelas Coordenadoras dos PCA ou Directora de Turma e pela 

Psicóloga do SPO.  

Para os alunos, estes projectos permitiram descobrir que a Escola pode ser diferente 

daquilo a que eles estavam habituados e muitos deles reconciliaram-se, de facto, com ela. 

Afirmaram ter gostado das aulas, das novas matérias, do ambiente e dos professores. Houve 

portanto, aquilo que Meira et al (1997) referem como uma revalorização da educação, 

induzindo novas relações com a aprendizagem e o saber. É também de realçar que estes 

projectos melhoraram muito a auto estima dos alunos, a sua autoconfiança, os alunos 

consideraram que foram bem recebidos quer pelos colegas, quer pelos professores e 

funcionários. Nestes projectos os alunos sentiram-se encorajados e estimulados e a maioria 

afirmou mesmo que gostaria de continuar a estudar. 

Vários terão sido os factores que poderão ter contribuído para estas considerações por 

parte dos alunos, desde o desenho do currículo que procurou ir um pouco mais ao encontro 

dos interesses dos alunos, com a introdução de uma Área Artística e das TIC, da 

reorganização da carga horária com mais tempo para a Educação Física e o Estudo 

Acompanhado, do número reduzido de alunos por turma, entre outros. Nestes projectos, 

atendendo ao tipo de dificuldades apresentadas pelos alunos que integram as turmas de PCA, 

sabe-se que o trabalho fundamental tem de ser assegurado na escola, daí a carga horária da 

área de estudo acompanhado, ser superior à do currículo regular, com três horas repartidas por 

duas vezes na semana, na presença de um par pedagógico, visando desta forma ajudar e 

promover a aquisição pelos alunos de métodos de estudo e de trabalho que lhes permitam 

realizar com maior autonomia a sua aprendizagem. No entanto, a atitude dos professores e o 

clima relacional que os alunos encontraram neste novo contexto, em que os professores 

procuraram tornar a sua relação com estes alunos, mais próxima e mais aberta, terão 
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contribuído e muito nas suas palavras, para uma representação positiva sobre o projecto. Os 

alunos referiram-se aos professores das turmas de PCA, como sendo atenciosos, com mais 

tempo e compreensivos. Segundo o que o discurso dos alunos deixou transparecer, o clima 

vivido entre professores e alunos foi de ajuda e respeito mútuo, em que, os ritmos de 

aprendizagem foram mais respeitados, as matérias mais bem explicadas, os alunos sentiram-se 

mais apoiados e acarinhados e tal facto, na sua opinião terá contribuído para a melhoria das 

suas notas, pois tudo parece ser mais fácil. O Projecto ficou associado ao sucesso que 

qualquer aluno ambiciona, traduzido na melhoria das notas da maioria destes alunos em 

relação a anos anteriores e que conduziu ao transitar de ano. Não nos podemos esquecer, 

como nos refere Meira et al (1997), de que “as dificuldades de aprendizagem” são, aliás, a 

justificação mais usada tanto pelos alunos como pelos seus familiares e até pelos professores, 

para explicar os fracassos que vêm atravessando os seus trajectos pessoais e profissionais. O 

resultado, como sublinham os mesmos autores, é que os jovens e a família apropriam-se do 

“efeito de perdedor” e vão interiorizando sentimentos de incapacidade e de desvalor, 

manifestando-se através das mais disparas reacções, da indiferença e do conformismo, à 

agressividade e à desviância, que ajudam na produção de um baixo auto-conceito e numa fatal 

perda de auto-estima. 

No que diz respeito à opinião dos professores, esta é por vezes ambivalente. Por um 

lado, todos os professores participantes neste estudo consideraram nas respostas dadas nos 

questionários, que a criação das turmas de PCA constitui até ao momento uma resposta 

possível para a inclusão educativa de jovens com insucesso repetido, falta de assiduidade, 

falta de gosto pela escola, em risco de abandono escolar. Reconhecem a estes projectos a 

função de proporcionar uma ajuda a esses alunos, para terminarem a escolaridade obrigatória 

e evitarem desse modo o abandono. Por outro lado, através das conversas informais, notou-se 

uma posição crítica latente em alguns desses professores participantes, que consideram que o 

projecto também foi uma forma da comunidade escolar “isolar” estes alunos, constituindo 

turmas para os professores que os outros consideram ter “perfil” para lidarem com jovens 

“desintegrados da sociedade”. Segundo essa voz crítica, esta é “uma forma de afastar o 

problema em causa, porque os tais professores “com perfil” é que são obrigados a lidar com o 

problema de um modo isolado, ficando muito sobrecarregados de trabalho e em constante 

tensão”. Para esta voz discordante, os outros “abstêm-se”, isto é, a maioria dos professores 

que não lecciona estas turmas, demite-se da sua função de educadores em relação às mesmas, 

desinteressando-se por completo em saber qual o trabalho desenvolvido nestes projectos, a 

forma como decorrem, considerando que as turmas de PCA não são seu problema.  
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Perante esta perspectiva podemos questionar se este tipo de projectos afinal não 

mantém a escola injusta e mais selectiva. Como havíamos mencionado aquando do 

enquadramento teórico, Canário, Alves e Rolo (2001) já sublinhavam a existência das turmas 

de PCA, como tendo sido criadas para se destinarem a evitar o mal maior, isto é “a lógica de 

mal menor”, referindo-se a estas turmas terem sido criadas para evitar o abandono escolar sem 

completar a escolaridade obrigatória. Para estes autores esta medida é encarada como 

geradora de estigmas e discriminações que pode agravar mais os problemas que pretende 

solucionar. Autores como Eliane e Gérard Chauveau, citados por Canário, Alves e Rolo 

(2001:138), escreviam que “é posta em prática uma série de “tratamentos especiais” que se 

parecem muito com uma exclusão doce de certos bairros reputados como difíceis e 

desfavorecidos”. 

Ainda que os autores acima citados não defendam a existência destes projectos, e 

embora reconheçamos que entre os professores também se tenha verificado a existência de 

opiniões contraditórias (a informação inferida dos questionários nem sempre correspondeu, à 

das conversas informais), no terreno verificámos que a maioria dos professores que 

leccionavam nestas turmas (quer os que se ofereceram voluntariamente, quer alguns dos que 

foram convidados pelo órgão directivo), consideraram que esta segunda oportunidade era uma 

necessidade inerente à construção efectiva de uma educação básica para todos. Empenharam-

se por isso nos projectos, por considerarem que através dos mesmos se conseguiram criar 

condições que permitiram a inclusão pedagógica, social e estrutural de jovens com 

experiências de vida muito distintas, fortemente impregnadas da experiência de uma educação 

anterior insucedida, de origens visivelmente diferentes, que se encontravam em risco de 

abandono escolar. O seu desejo ao participarem nestes projectos, era no sentido de garantir 

uma escola onde todos se sentissem reconhecidos, valorizados e fossem sucedidos. 

Depreende-se não só das palavras dos professores, mas também dos alunos, que o 

sucesso do projecto resultou do facto de todos trabalharem de uma forma cooperativa e 

interdisciplinar, que veio motivar aprendizagens, contribuindo para o desenvolvimento da 

auto-estima dos alunos, através da criação de actividades pedagógicas gratificantes e 

diversificadas dos currículos habituais que possibilitaram o desenvolver das competências do 

saber ser, estar e pensar. Através da colaboração, fortaleceram-se e estreitaram-se as relações 

pessoais e interpessoais que se transferiram para o entendimento entre os alunos, entre os 

professores e entre os professores e os alunos.  

 O apoio individualizado surge também no discurso da maioria dos participantes, 

(professores e alunos) como uma das grandes vantagens destas turmas. Segundo os 
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professores, esse número reduzido de alunos permitiu um maior contacto com os mesmos, 

dispor de tempo para partilhar as suas experiências, atender melhor às suas necessidades, 

gerando uma interacção diferente e podendo respeitar ritmos de aprendizagem diferentes. Para 

os alunos esse número reduzido significou também a possibilidade de terem sentido um maior 

investimento por parte dos professores, motivando-os mais, levando-os a realizarem outro 

tipo de actividades a que não estavam habituados e sentirem-se mais controlados ao nível do 

comportamento, principalmente pelos professores com quem criaram maior empatia. 

Outro aspecto que os alunos sentiram muito coeso e que é de extrema importância para 

os professores que leccionam nestas turmas, é a união que emana da forma de agir de todos os 

professores que compõem os respectivos conselhos de turma. A tal facto não é alheia a 

possibilidade que os conselhos de turma de PCA têm, geralmente na presença da Psicóloga do 

SPO, de se reunirem com frequência, permitindo analisar a evolução dos projectos, proceder à 

partilha e troca de informações, trabalhar a interdisciplinaridade, proceder à redefinição de 

objectivos e estratégias, compreender os problemas emocionais dos alunos ou para que os 

próprios professores possam simplesmente falar ou desabafar.  

Segundo a Psicóloga, as reuniões dos Conselhos de Turma são potenciadas, se estes 

forem constituídos por um número reduzido de professores que leccionam várias áreas, 

permitindo dessa forma uma maior coesão dentro do Conselho e uma maior consistência 

normativa. Para ela, esse facto reforça a ideia da vantagem destas turmas, não as considerando 

“panaceias”. Considera que estas medidas constituem uma resposta organizada da Escola 

Laranja às necessidades educativas diferenciadas dos alunos. Permite-se assim, atingir por um 

lado patamares de escolarização cada vez mais elevados, ao mesmo tempo que se promove o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais nos alunos de modo a poderem integrar-

se na comunidade envolvente, de uma forma mais responsável e participativa. Para toda a 

equipa pedagógica responsável por estes projectos, os percursos alternativos são uma via 

diferenciável, mas justificada por lei, como já referimos neste trabalho. Mais recentemente, é 

o Despacho Normativo nº1/2006 publicado a 6 de Janeiro, que autoriza a criação destas 

turmas de percursos curriculares alternativos no Ensino Básico. Essa legislação atribui às 

escolas a competência para conceber, implementar, gerir e avaliar formas de diversificação e 

gestão curricular, mais adequadas às necessidades, interesses e motivações dos alunos, no 

sentido de se diminuir os problemas do insucesso escolar, do abandono e da exclusão. 

 Estes resultados levam-nos a concluir que, ainda que por razões diferentes, os três 

grupos, EE, alunos e professores, deixaram transparecer uma perspectiva positiva sobre os 

projectos de PCA. Na nossa perspectiva, também consideramos que estes projectos, quando 
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bem fundamentados e organizados não significam uma exclusão doce do problema, mas 

podem sim constituir uma solução para jovens em risco. Entendemos que a escola não vive 

isolada da sociedade e terá de assumir o seu papel activo na mesma, contribuíndo de forma 

responsável para a resolução dos problemas de integração social. No entanto, também 

concordamos com Leite (2006:76), quando esta afirma que “não se pode atribuir à escola e 

aos seus profissionais a tarefa de sozinhos resolverem os problemas da sociedade”, ou seja, é 

importante existir um envolvimento de toda a comunidade. 

Quando somos confrontados com situações de vida tão complexas, em alguns casos 

muito próximas da marginalidade, não podemos, como pessoas e educadores que somos, 

esquecermo-nos da nossa dimensão social e fingir que nada vemos ou sabemos. 

Consideramos por isso ser importante, num primeiro passo, trazer estes jovens de volta à 

escola, apresentando-lhes soluções diferentes das que estavam habituados. Como refere 

Alonso (2009:134), se “por um lado a escola não esgota as aprendizagens, por outro deve 

formar pessoas com capacidade para aprender permanentemente: (…) cidadãos preocupados, 

(…), trabalhadores inovadores e responsáveis”. Desenvolve-se todo um trabalho de condução 

à reconciliação destes jovens com a escola, devolvendo-lhes a confiança perdida e 

aumentando a sua auto-estima. Mais apaziguados com a escola, os alunos ficam também mais 

predispostos para aprender e como consequência natural o sucesso virá. É nossa convicção de 

que não podemos desistir destes alunos, é preciso dar-lhes tempo, para que encontrem o seu 

caminho.  

Concluímos, sublinhando que na Escola Laranja, têm sido este tipo de projectos que 

melhor contribuíram para assegurar o sucesso dos jovens em risco, mas estamos convencidos 

de que as soluções não se esgotaram (as referências apresentadas no Capitulo II a projectos 

inovadores que decorrem noutras escolas, são a prova disso) e certamente outras soluções tão 

válidas como esta surgirão.     

 

Mudança e Inovações 

  

Este tema tem subjacente a sub-questão de investigação que pretende identificar que 

mudanças se operaram nas práticas dos professores que lidaram com estes jovens. Sobre esta 

problemática, durante o processo de recolha de dados, sobreveio também informação 

relevante sobre a mudança dos outros dois grupos participantes neste estudo, os EE e os 

alunos, que passaremos a abordar.  
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No que diz respeito à relação Escola/Família, os resultados sugerem que não se 

verificaram mudanças significativas na mesma, em relação ao que já se verificava quando 

estes alunos integravam turmas do ensino regular. Se é verdade, como referimos no ponto 

anterior, que a maioria dos EE experienciou de forma positiva a integração dos seus 

educandos em turmas de PCA, os EE dos alunos das turmas PCA B (5º2 e 6º2, provenientes 

do 2ºciclo), continuaram a agir de uma forma desinteressada. O envolvimento da maioria das 

famílias destes alunos na vida escolar dos seus educandos não se alterou com o projecto, 

verificando-se o mesmo tipo de comportamento que já era habitual no ensino regular, isto é, a 

demissão da sua função de educadores, delegando toda essa função à escola, como já foi 

devidamente explicitado no capítulo III. Poucos foram os EE que compareceram na escola por 

sua iniciativa, apenas compareciam quando convocados e nem sempre.   

Apesar das iniciativas diferenciadoras tomadas quer pela Psicóloga quer pelas 

Coordenadoras destes projectos, criando situações que levassem a família a interessar-se pelo 

seu educando e pelo que se passa na escola, diminuindo o afastamento entre EE e professores, 

os resultados não se podem considerar particularmente positivos. A titulo de exemplo do que 

acabámos de mencionar, destacamos as reuniões de boas vindas no inicio do ano lectivo, e as 

reuniões de entrega da avaliação dos alunos em cada período. Foi sempre respeitado o horário 

mais conveniente para a maioria dos EE, voltando o professor Director de Turma a reunir 

noutro horário e dia com os EE que haviam justificado não conseguirem estar presentes. O 

convite escrito para os EE estarem presente nessas reuniões, era confirmado individualmente 

via telefone. Nessas reuniões estavam presentes todos os professores que compunham os 

respectivos conselhos de turma e a psicóloga, que circulavam livremente pela sala, trocando 

informações com os EE. Estes por sua vez encontravam-se acompanhados dos seus 

educandos, que lhes mostravam os respectivos portefólios dos trabalhos realizados ao longo 

do período, comentavam com os EE os trabalhos realizados em grupo, realizavam pequenas 

apresentações, sempre num espírito bastante informal e de grande aproximação entre EE – 

aluno – professor. Todos os participantes nestas reuniões eram sempre presenteados com um 

lanche, onde se incentivava os alunos a servirem os seus EE. Verificou-se sempre uma maior 

adesão por parte dos EE das turmas 5.º1 e 6.º1 (PCA A, alunos provenientes do 1º ciclo), 

talvez porque estas famílias sempre apoiaram os seus educandos, estes são mais novos e as 

histórias de vida menos problemáticas do que as vivenciadas pelas famílias das turmas 5.º 2 e 

6.º 2 (PCA B, alunos provenientes do 2ºciclo), em que a maioria dos alunos se encontrava em 

plena adolescência, com situações familiares muito complexas e tendo também já 

experienciado situações de múltipla repetência/insucesso. Nestas turmas (PCA B) a adesão 
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dos EE era muito baixa, apenas comparecendo 3 ou 4 EE em cada reunião. Mesmo quando a 

escola organizou uma actividade aberta à comunidade, onde os EE tiveram oportunidade de se 

envolverem directamente nas actividades propostas, com benefício para si próprios, só alguns 

dos EE das turmas em projecto participaram, mais uma vez com a predominância dos EE dos 

alunos das turmas PCA A. 

 

É possível concluir que apesar de os resultados de mudança na relação família/escola 

não terem sido animadores, a escola não pode desistir de melhorar a qualidade da informação 

passada entre a escola e a casa e terá de continuar a insistir em criar situações que levem os 

EE a envolverem-se na vida da escola.  

   

No que se refere aos alunos, como comprovámos através da análise dos dados no 

capítulo IV, a sua integração nestes projectos levou a que os alunos se esforçassem por mudar 

o seu comportamento para melhor e se dessem mudanças significativas ao nível da melhoria 

do parâmetro assiduidade. Verificou-se também um sentimento de abertura por parte dos 

alunos às novas matérias e às novas disciplinas, pois estes sentiram-se mais motivados. Os 

alunos revelaram ainda que gostaram muito das diferenças que experienciaram entre o ensino 

regular e os projectos de PCA. Nomeadamente, referiram-se à melhoria de relacionamento 

com os professores e com os colegas, às mudanças de estratégias de actuação por parte dos 

professores, bem como na organização do trabalho, que permitiram aos alunos desempenhar 

um papel mais activo na construção das suas aprendizagens. Melhoraram a sua confiança e 

auto-estima. No entanto, na opinião dos professores que leccionaram nestas turmas de PCA, 

os alunos apesar de terem melhorado o seu aproveitamento, obtendo assim avaliações mais 

positivas, trabalharam apenas o indispensável, não se verificando mudanças significativas de 

atitude face ao estudo, por parte da maioria destes alunos. Como referia um professor 

mencionado por nós no capítulo IV, os alunos convenceram-se que nestes projectos “tudo é 

mais fácil”, não compreendendo que é necessário trabalhar. Os alunos não desenvolveram 

hábitos regulares de trabalho, limitaram-se a esforçarem-se pontualmente para ultrapassar 

algumas dificuldades. 

Todo o processo de mudança exige tempo e por outro lado, a consolidação da 

aprendizagem é muito lenta. Como nos referiu a psicóloga, os alunos realizaram progressos, 

mas ainda não tiveram tempo para possuírem total autonomia e sentido de responsabilidade 

que lhes permita corresponder às exigências de uma formação sem orientação mais 

individualizada. Na nossa perspectiva, isso significa que o futuro escolar dos alunos pode 
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limitar os efeitos benéficos desta experiência. Não podendo generalizar, verificamos no 

entanto que muitos dos alunos que integram estas turmas de PCA, devido em parte à sua 

história de vida complexa, aos problemas de organização familiar e a outros problemas 

sociais, apresentam grande instabilidade comportamental ao nível emocional e relacional que 

se reflecte numa falta de disponibilidade para aprender. Quando estes alunos deixam as 

turmas de PCA que frequentaram durante o 2º ciclo, com um número reduzido de alunos, 

onde recebiam uma atenção individualizada por parte do professor e integram uma turma do 

regular com um número superior de alunos, ficam “perdidos” e regressam ao seu passado de 

insucesso. Na nossa experiência profissional conhecemos no entanto casos de sucesso, alunos 

que ao concluírem o projecto de PCA optaram por integrar uma turma do regular, construindo 

o seu percurso escolar e que consideramos interessante virem a ser analisados no futuro. 

Porém, continuamos a reconhecer que a maioria destes alunos quando acaba um projecto de 

PCA no 2º ciclo, ainda não teve tempo suficiente para construir dentro de si a estrutura 

necessária para compreender novas linhas orientadoras, que se revelam muito pouco precisas 

para estes alunos.  

  

Podemos concluir assim, que em relação ao grupo de alunos o desejo e a vontade de 

mudança também se encontram presentes e que essa mudança teve lugar, ainda que se 

reconheça que em alguns aspectos essa mudança seja muito lenta. Na sua globalidade porém, 

podemos inferir que ocorreram mudanças que foram positivas. 

 No que concerne a identificar que mudanças se operaram nas práticas dos professores 

que lidaram com estes jovens, os dados demonstram que essa mudança das práticas existiu e 

contribuiu para que os resultados fossem positivos quer do ponto de vista dos EE, quer dos 

alunos e professores.    

É certo que só metade do número de professores que participaram neste estudo, 

manifestou por escrito as mudanças que ocorreram na sua prática lectiva, reconhecendo até 

que o motor responsável por essa mudança tinha sido o facto de leccionarem em turmas de 

PCA. No entanto se cruzarmos essa informação escrita com as perspectivas dos próprios 

alunos, foi possível conhecer que se efectuaram realmente mudanças na prática lectiva da 

maioria dos professores que leccionaram nestas turmas de PCA, quer ao nível do 

relacionamento entre professor – aluno, quer dentro do espaço sala de aula e fora dele.   

Os professores admitiram que passaram a recorrer mais a metodologias de trabalho 

activas e diversificadas. Recorreram ao trabalho cooperativo, ao trabalho de projecto nos 

temas interdisciplinares e também ao uso das novas tecnologias, entre outras. Este facto foi 
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mencionado pelos alunos, quando se referiram que no projecto trabalharam mais em grupo. 

Os professores sentiram necessidade de adequarem constantemente o processo de ensino – 

aprendizagem, para isso tiveram de alterar as suas formas de actuação, passando a ponderar 

com mais cuidado a forma como comunicavam com os alunos, conhecendo o significado do 

código linguístico e gestual dos mesmos, recorrendo por isso ao diálogo com estes sobre a sua 

vida pessoal, em suma interessando-se mais pelos alunos. Vários autores como Bernstein, 

Pires e Morais citados por Canário et al (2001:101), têm vindo a chamar a atenção para a 

importância da linguagem no contexto escolar, que segundo os mesmos, quando não é levada 

em conta, pode contribuir “para explicar as inserções diferenciadas no universo escolar e os 

resultados escolares distintos”. Perante os trajectos pessoais e escolares destes jovens, alguns 

deles tão complexos, os professores quase que instintivamente “foram obrigados” a mudar, a 

respeitarem as diferenças dos alunos e essa mudança reflectiu-se no bem-estar dos mesmos.  

Num estudo efectuado por Ryan (1994), citado por Hargreaves et al (2001: 88), 

verificou-se que num ambiente escolar multiétnico, os estudantes entendiam que os 

professores deviam demonstrar afecto de duas formas: a primeira seria através do empenho 

que punham no ensino e a outra no tempo que os professores dedicavam a conhecer os alunos 

pessoalmente. Os estudantes sentiam que os professores que dedicavam tempo e esforço às 

suas lições o faziam, em parte, porque se preocupavam com os seus alunos. Por outro lado 

acreditavam também, que só professores que dedicavam tempo a conhecê-los pessoalmente se 

preocupavam realmente com eles. Como verificámos no capítulo IV, um dos professores 

participantes neste estudo apercebeu-se da importância que os professores podiam representar 

na vida destes alunos, referindo que “a escola para eles, ou seja os professores, são a família 

que não têm”. 

Esta ideia do estabelecer de uma relação de afectividade entre professor e aluno, já 

havia sido defendida por outro autores como Mortimore et al (1988) e Noddings (1992), 

citados por Hargreaves et al (2001) e por nós mencionados no capítulo II, que defendem que o 

afecto não é apenas um pré-requisito essencial para a aprendizagem, é ele próprio uma forma 

de aprendizagem. Os alunos que participaram no nosso estudo, referiram-se precisamente a 

uma maior dedicação, compreensão, atenção e paciência evidenciadas por parte dos 

professores do projecto, como as qualidades que mais apreciaram nestes professores, 

considerando esse comportamento dos professores como uma mudança positiva que 

vivenciaram desde que integraram estes projectos de PCA e que na sua opinião contribuiu 

para a melhoria dos seus resultados. 
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Os professores sentiram também necessidade de realizarem muitas actividades com os 

alunos fora da sala de aula. Pretendiam com essas saídas desenvolverem e consolidarem as 

relações interpessoais, entre alunos e entre professores e alunos. Hargreaves et al (2001:87) 

defendem também esses momentos informais da educação. Segundo estes, “a atmosfera 

informal que normalmente caracteriza as actividades extracurriculares, dá aos estudantes e 

professores a possibilidade de interagir fora do esquema hierárquico que costuma caracterizar 

a relação professor – aluno”. O facto de estarem ambos empenhados em tarefas com um 

objectivo comum, tende a aproximá-los de uma forma que as actividades de sala de aula 

raramente proporcionam. 

 Na opinião da maioria dos professores, todas as estratégias que foram usando visavam 

não só a aquisição de conteúdos como também a motivação dos alunos, o respeitar do seu 

ritmo de aprendizagem, tentando dessa forma ir ao encontro dos interesses e necessidades dos 

alunos. Alguns mencionaram mesmo que tiveram de desenvolver a sua capacidade de 

flexibilização e de improvisação. Conscientemente ou inconscientemente, a maioria dos 

professores que leccionaram nestas turmas de PCA compreenderam que para estes projectos 

resultarem para estes alunos, era importante mudar e inovar a sua prática lectiva e estabelecer 

uma boa relação pedagógica professor - aluno. Também o processo de avaliação dos alunos e 

a construção de materiais pedagógicos mereceram a atenção por parte dos professores. O 

primeiro passou a ser mais diversificado e efectuado de acordo com os progressos que o aluno 

foi desenvolvendo. Em relação à construção de materiais pedagógicos, verificamos que esta 

foi encarada de forma natural pelos professores, pois muitas das disciplinas não usavam o 

manual e para alguns professores esse acto foi mesmo considerado libertador. 

Deu-se um passo em frente na motivação destes alunos, os professores adoptaram as 

mudanças na sua própria sala de aula, procedendo-se a um ensino mais apoiado e 

individualizado, o que permitiu a realização de novas aprendizagens e conduziu os alunos ao 

sucesso de transitarem de ano. Esse facto era difícil de imaginar para todos no inicio do 

projecto. O que verificamos é que na maioria destes professores, aconteceu mesmo mudança e 

inovação, através de um processo apropriativo, como refere Canário (2005), em que os 

professores produziram simultaneamente mudanças na sua maneira de agir, no seu contexto 

de trabalho e no seu universo cognitivo. Passou-se para uma relação de aliança e não de 

confronto entre professor e aluno.  

Mas nem todas as mudanças operadas foram consideradas positivas por parte de 

alguns professores que leccionam nestas turmas de PCA e por parte da Psicóloga. Estes 

referiam-se à última mudança na legislação (Despacho Normativo nº1/2006 publicado a 6 de 
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Janeiro), que na sua opinião até apresenta alguns aspectos positivos, permitindo agir mais 

cedo com alunos que começam a revelar risco de abandono escolar, mas consideram uma 

desvantagem a obrigatoriedade de seguir o cumprimento dos programas de Matemática, 

Português, Inglês e a prestação das provas aferidas. Segundo a psicóloga, essa imposição está 

a criar nos professores tensões, por terem de ministrar o mesmo programa das outras turmas, o 

que segundo ela, eventualmente cerceia a liberdade e a criatividade no recurso a metodologias 

mais activas e diversificadas. Na visão de outra professora, para ajudar na inclusão destes 

alunos teria de se operar uma mudança real nos programas, pois na sua opinião muitos destes 

alunos já se encontram em plena fase da adolescência, com histórias de vida muito complexas 

e tantas lacunas na aprendizagem, que não se identificam com muitas das matérias propostas 

nos programas. Devemos ter em conta que desde 1994, a Escola Laranja tomou a iniciativa de 

constituir turmas de currículos alternativos para assegurar o cumprimento da escolaridade 

obrigatória e combater a exclusão de algumas bolsas de alunos, que chegaram a esta escola já 

em risco de abandono escolar ou que se formaram na própria escola pelos mais diversos 

motivos. Na nossa opinião, defensores que somos de uma escola inclusiva, pensamos ser 

necessário não só garantir uma gestão flexível do currículo (destinado a todos os alunos, mas 

em particular, aos que revelem insucesso e problemas de integração), como é necessário que 

se diferencie o mesmo. 

Na verdade, corroboramos da ideia de Formosinho (2008:8), por nós mencionado no 

capítulo II, que considera que “o currículo uniforme pronto-a-vestir”, arrasta consigo uma 

pedagogia uniforme, com os mesmos conteúdos e a mesma extensão de programas, com 

pouco tempo para implementar. Segundo o autor, este currículo “norma” é independente dos 

interesses, necessidades, aptidões e experiência escolar dos alunos. Ideias tanto mais 

pertinentes, se pensarmos nas dificuldades que os alunos que integram estes projectos de PCA 

apresentam. Nesta linha de pensamento, Rodrigues (2005) também mencionado no capítulo 

II, conclui que este currículo “exterior” à escola, que se baseia predominantemente nas metas, 

conteúdos e processos de avaliação oriundos das estruturas coordenadoras do sistema 

educativo, é um factor de desigualdade e criador de exclusão. Se pretendemos que a inclusão 

se centre no ajustamento das necessidades de aprendizagem dos indivíduos, um programa 

uniforme para alunos diversos acaba, como afirma Roldão (1999b:52), por “acentuar perigosa 

e injustamente as mais graves injustiças sociais”. 

Pensamos que quando se pretende que a educação tenha um carácter inclusivo, 

forçosamente teremos de mudar e não deixar que a segregação se imponha. Na realidade 

como nos refere Alonso (2009:141), “a escola que temos foi pensada para a minoria que a 
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criou (…) daí resulta que a maioria das aprendizagens da educação obrigatória está concebida 

para a óptica do estudante que presumivelmente vai chegar á universidade”. Se pensarmos no 

perfil do aluno que integra os projectos de PCA, chegamos à conclusão de que se não 

flexibilizarmos o currículo e insistirmos em conhecimentos, a que Alonso (2009:141) chama 

de “académicistas e descontextualizados” para este tipo de alunos, certamente estaremos a 

contribuir para a sua fuga da escola. Corroboramos por isso da opinião de Rangel (2009:23) 

quando este afirma que “não será legítimo, nem desejável, obrigar um grande número de 

alunos a permanecer num ciclo cujo currículo nada lhes diz, nem nada de significativo lhes 

traz, seja em termos da sua própria vida, seja para a entrada no mercado de trabalho”. 

Consideramos que ao insistirmos na aplicação de um currículo, ajustado à realidade destes 

alunos, não os estamos a discriminar. Pelo contrário, o que pretendemos é motivá-los e levar a 

que estes não abandonem a escola, dando-lhes tempo para encontrarem e construírem o seu 

próprio percurso, ao mesmo tempo que se desenvolvem. Tal como nos refere Alonso 

(2009:146) num pensamento também por nós partilhado, não nos podemos esquecer que “a 

construção do conhecimento tem por objectivo uma sociedade melhor”.       

 

Todas as ideias expostas anteriormente, levam-nos a concluir que ao passarem a 

leccionar turmas de PCA, os professores foram substituindo progressivamente “práticas 

anteriores de planificação didáctica rotineira” (Canário, 2005:150), pela concretização de 

novos tipos de práticas no interior da sala de aula. Essa nova prática traduziu-se em formas 

diferentes de gerir o tempo, o espaço, os programas e o modo de agrupar os alunos. Grande 

parte dessa adaptação ocorreu no quadro da sala de aula, onde os alunos desempenharam um 

papel importante na regulação das actividades, tornando-se por isso legítimo, como sugere 

Canário (2005:148), considerar que se verificou uma “verdadeira construção dos professores 

pelos alunos”. Podemos portanto inferir que com estes projectos os professores aprenderam 

com os alunos, “num processo de permanente socialização profissional e construção 

identitária”, como refere Canário (2005:148). O mesmo autor (2005) sublinha que sendo a 

relação pedagógica um processo dinâmico, circular e sistémico, as práticas dos professores 

podem ser influenciadas pelos alunos e estas podem transformar-se num apoio para a 

implantação e desenvolvimento de determinadas inovações. Com efeito, são elucidativas 

dessa constatação alguns dos sentires referidos pelos professores que participaram neste 

estudo, mencionadas no capítulo IV, nomeadamente quando o professor H afirmou que 

“aprendeu a ser mais compreensivo, paciente e tolerante”, ou como mencionou o professor I, 

que “considerou a experiência enriquecedora ao nível do trabalho realizado, tendo aprendido 
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muito” ou, como sublinhou o professor F “aprendeu com os alunos que as pequenas metas são 

ganhas dia após dia”. 

Tal como aconteceu noutros projectos semelhantes, verificou-se também um 

reajustamento dos objectivos e exigências de aprendizagem que se materializou por algumas 

alterações nos critérios e práticas de avaliação.  

Outras conclusões que se podem inferir é de que efectivamente a visão globalmente 

positiva que os professores exprimem acerca dos projectos de PCA, está sistematicamente 

associada à forma como os alunos se apropriaram destes projectos e ao sucesso por eles 

alcançado, permitindo combater o abandono escolar. Por outro lado a conjugação de todos os 

aspectos referidos anteriormente parece traduzir que a chave da mudança esteve sem dúvida 

no professor, corroborando do pensamento de Fullan e Hargreaves (2001). 

 

Perspectivas Futuras 

 

Este tema tem subjacente a sub-questão de investigação que pretende clarificar as 

perspectivas de futuro, dos alunos inseridos numa turma de Percurso Curricular Alternativo. 

Tal como aconteceu no tema anterior, durante o processo de recolha de dados surgiu também 

informação relevante sobre outro dos grupos participantes neste estudo, os professores, que 

passaremos a abordar. 

Numa perspectiva de futuro, os professores que leccionaram turmas de PCA que 

integravam alunos provenientes do 1º ciclo (PCA A) e alunos provenientes do 2º Ciclo (PCA 

B), consideram que é de extrema importância apostar na detecção precoce dos alunos 

“problema”. Como verificámos das respostas fornecidas pelos professores, uma das maiores 

dificuldades que estes sentem nestas turmas de PCA, é a elevada instabilidade 

comportamental dos alunos, que na sua opinião é muita das vezes responsável pelo agravar 

das dificuldades de aprendizagem dos mesmos. Essa maior instabilidade é muito comum nas 

turmas de alunos provenientes do 2º Ciclo, que também se saturam e desmotivam facilmente. 

Segundo o que os professores nos mencionaram, estes alunos apresentam “ausências maiores” 

e são alunos que se sentem “desligar das suas aprendizagens”, ao contrário dos alunos 

provenientes do 1º Ciclo que apresentam interesses mais convergentes com a escola. 

Pensamos que tais diferenças de comportamento se devem ao facto de os alunos PCA 

provenientes do 1º Ciclo serem mais novos, terem vivenciado menos situações de insucesso, 

terem sido devidamente apoiados e no caso especifico dos alunos estudados, as suas famílias 

serem mais estáveis que as famílias dos alunos de PCA provenientes do 2º Ciclo, como 
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mencionámos anteriormente. Estes últimos são mais velhos, maioritariamente do sexo 

masculino, com uma diferença de dois, e em alguns casos, três anos em relação aos alunos 

PCA A. A maioria já vivenciou muitas situações de insucesso, que quase os levou a 

abandonar a escola. Apresentam histórias de vida muito complexas, estão inseridos em 

famílias monoparentais ou em agregados familiares onde nenhum dos progenitores se 

encontra presente, sem organização e o apoio necessários por parte da família, os seus 

processos envolvem instituições como a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, o 

Instituto de Reinserção Social, o Tribunal de Menores e a Santa Casa da Misericórdia entre 

outras. Por outro lado, como já foi mencionado, todos os professores que leccionaram nas 

turmas de PCA A reconheceram que os EE dos alunos que integraram estas turmas também 

foram mais cooperantes, interessando-se mais pelas actividades dos seus educandos, 

deslocando-se mais à escola e incentivando os seus educandos a estudar. Esse interesse da 

família pela escola, na opinião dos professores, reflectiu-se positivamente no comportamento 

e na própria relação dos alunos com a escola. Estas constatações sugerem-nos que estes EE 

foram certamente bem apoiados durante o 1º Ciclo, tendo estabelecido uma relação de 

confiança com a escola que se prolongou na Escola Laranja, onde estes continuaram a sentir 

que eram bem-vindos e encorajados a terem um papel activo na aprendizagem dos seus filhos. 

Pelo contrário, depois de analisarmos os processos pessoais dos alunos das turmas PCA B, 

pensamos que a relação que a maioria destes EE desenvolveu com a escola, logo no 1º Ciclo, 

foi de desconfiança, nunca conseguindo estabelecer “nenhuns laços”. Esse relacionamento 

negativo com a escola continuou a perdurar na Escola Laranja, facto que se terá reflectido 

negativamente na forma de estar dos seus educandos em relação à escola.  

As constatações anteriores levam-nos a concluir que é muito importante a detecção e 

acompanhamento dos alunos e das famílias, logo que se inicia a inserção das crianças no 

sistema educativo, não deixando acumular dificuldades e indicando o que deve ser feito para 

as remediar a tempo.    

   

Finalmente, passamos à terceira sub-questão que pretendia clarificar as perspectivas de 

futuro dos alunos inseridos numa turma de Percurso Curricular Alternativo.  

Pelos resultados apresentados no capítulo IV, é possível reconhecer que em todos estes 

alunos perduram sentimentos positivos face à escola e todos pensam prosseguir os seus 

estudos, apresentando perspectivas pessoais elevadas em relação ao futuro. Como 

mencionámos nesse capítulo, talvez o sucesso alcançado por estes alunos depois de 

integrarem estes projectos, tenha sido responsável pelo elevar das suas perspectivas futuras. 
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Temos no entanto consciência que se trata apenas de uma suposição, pois necessitaríamos de 

ter tido conhecimento das perspectivas destes alunos em relação ao futuro, antes de terem 

integrado estes projectos, para assim podermos comparar.  

Ao analisarmos os dados provenientes das turmas PCA A e PCA B, verificamos que 

existe um desejo maior por parte dos alunos das turmas PCA B, de continuarem a estudar 

noutra escola. Esse desejo em nossa opinião deve-se ao facto de a maioria destes alunos 

frequentar a Escola Laranja há mais anos e esta já não constituir novidade para eles. Por outro 

lado, é próprio na sua idade (em plena adolescência) o desejo da mudança e o ansiar pela 

novidade. No entanto, no que se refere ao tipo de projecto onde pretendem continuar os 

estudos, a maioria os alunos das turmas PCA B manifestou interesse em continuar a estudar 

em turmas de projecto de PCA ou em CEF. Pensamos que estes alunos apresentaram essa 

opinião, porque necessitam continuar a vivenciar a segurança que lhes foi transmitida nestes 

projectos, onde a maioria conseguiu atingir uma situação de sucesso e onde viu melhorada a 

sua auto estima e confiança. Pelo contrário, parte dos alunos PCA A revelou gostar de vir a 

frequentar uma turma regular. Cremos que essa vontade estará relacionada com o facto de 

estes alunos nunca terem experienciado tantas situações de insucesso como os seus colegas 

das turmas PCA B, pois são mais novos, acreditando mais nas suas capacidades.  

Em relação ao futuro mais longínquo, todos os alunos (PCA A e PCA B) revelaram 

que têm projectos para o futuro, como constatámos no capítulo IV. Sucintos nas suas 

explicações, verificámos que todos os alunos, pretendem desenvolver profissões, desde as 

consideradas popularmente como sendo de sucesso, até profissões que exigem estudos 

universitários.     

Ficámos surpreendidos com estes resultados, pois não notámos que nos anseios 

manifestados por todos os alunos em relação ao futuro, pesasse a diferença de idades entre os 

dois grupos (PCA A e PCA B), ou a influência do maior insucesso escolar vivido por um 

grupo em relação ao outro. Todos se sentem motivados e pretendem alcançar “um passaporte” 

para um futuro que se deseja melhor.  

No conjunto dos nossos entrevistados, existem quatro alunos (W, M, J e I) para quem 

a escolarização é concebida para atingir um fim. Os alunos W e J consideram que a 

escolarização é uma fase indispensável para a realização dos seus projectos profissionais. O 

aluno W afirma “…se não tiver escola depois não posso ser futebolista…”. O aluno J 

considera mesmo que “tenho de ir para a faculdade aprender”. 
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Arranjar um emprego é, por seu turno, a razão apresentada pelos alunos M e I. Para o 

aluno M, não concluir o 12º ano significa que não arranja trabalho. O aluno I defende mesmo 

que “para a procura de um trabalho é preciso ter estudos.” 

Podemos inferir assim, que existe desejo e vontade por parte dos alunos que 

integraram estes projectos de PCA, em prosseguirem os seus estudos. Permanece a convicção 

de que para estes alunos passou a valer a pena apostar na escola, para poderem olhar o futuro 

com mais confiança. Cremos que no futuro, os motivos que levaram estes alunos a voltar a 

acreditar na escola, ainda se mantenham para muitos deles, motivando-os a continuarem as 

suas aprendizagens, com o objectivo de concretizarem os seus projectos profissionais, assim 

lhes sejam facultadas as condições de aprendizagem que temos vindo a referir ao longo deste 

estudo, e de que estes beneficiaram nestes projectos de PCA. No quadro das situações que a 

nossa experiência profissional tem acompanhado há alguns anos, temos conhecimento de 

muitos casos de alunos que conseguiram construir o seu percurso, tornando-se jovens adultos 

responsáveis e socialmente integrados. É certo que a maioria dos casos de sucesso que 

conhecemos enveredaram por continuarem a estudar em turmas de PCA ou no caso dos 

alunos com mais idade, em CEFs, nas mais diversas áreas do conhecimento. Mas, como 

também já o referimos neste estudo, temos conhecimento de alguns casos que optaram por 

turmas de ensino regular e que tal como os seus colegas vão construindo o seu percurso 

escolar. Sem podermos fazer futurologia, acreditamos que numa perspectiva de aprendizagem 

ao longo da vida, estes jovens terão oportunidade de “tirar partido do potencial de 

aprendizagem existente em todos os espaços e tempos da sua vida, articulando com o que 

acontece no interior das escolas” (Alves e Gomes, 2009:6), com vista ao benefício do seu 

desenvolvimento pessoal, clarificando a noção que têm de si mesmos. Necessitam de tempo 

para experimentar as suas várias vocações, para ver como funcionam e se adaptam. Muito 

provavelmente, estes jovens no futuro terão diferentes carreiras ao longo da vida, em que 

muitas das actividades profissionais que vão encontrar ainda nem sequer existem, onde estes 

poderão fazer trajectos profissionais satisfatórios (Hargreaves et al, 2001). 
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Reflexões finais 

 

“Quase tudo o que fizermos será insignificante mas 
é muito importante que o façamos” 

    Gandhi 
 

Mesmo tendo em conta, como já o referimos por diversas vezes, que este estudo não 

permite generalizações, estamos convictos que contribuímos para a reflexão e enriquecimento 

da temática referente aos projectos de PCA e suas práticas, quando estudámos em pormenor a 

organização e o processo de funcionamento destes projectos na Escola Laranja. Assim, o 

presente estudo, tal como outros já o tinham feito anteriormente, permite concluir pela 

pertinência das preocupações em torno das problemáticas do insucesso, do abandono escolar e 

da exclusão, que apesar de muito abrangentes, estão interligados com a problemática anterior 

e pela importância de procurar soluções para as mesmas. Temos consciência que o nosso 

estudo abordou um processo complexo, que não recebe a unanimidade de leitura das várias 

perspectivas teóricas.  

As crianças e os jovens de hoje em dia provêm de um mundo e de um ambiente 

radicalmente distinto daquele que as gerações anteriores conheceram. Prensky (2001) citado 

por Alonso (2009:147) já referia que “as crianças de hoje não são as crianças para as quais se 

desenhou este sistema educativo (…) e há muito que a escola deixou de ser para eles a 

principal fonte de acesso à informação e ao conhecimento”. Concordamos em pleno com esta 

ideia, pois também nós consideramos que a educação não acontece essencialmente na escola e 

não pode ficar reduzida apenas a uma aquisição de conhecimentos e saberes. Ela é também, 

“uma construção de saberes-fazer e saberes- ser” (Alves e Gomes, 2009:12). 

 Estamos sem dúvida num período de mudanças sociais profundas e parece ser 

consensual a rapidez com que essas mudanças ocorrem, bem como o facto de todas essas 

alterações sociais terem inevitáveis reflexos na escola. Isso não significa que as mudanças 

sejam só de carácter negativo, pois como constatou Roldão (1999) e nós próprios 

experienciamos, passámos a poder recorrer a uma gama maior de recursos e saberes 

disponíveis no campo científico e profissional. Mas, como sublinha a mesma autora 

(1999:34), “a mudança da sociedade e da escola nunca ocorre fora dos actores ou sem eles, é 

antes um processo permanentemente interactivo de que todos fazemos parte”. O que pudemos 

inferir ao realizarmos este estudo, é que para uns (grupo onde nos incluímos) será insensato 

manter a escola de ontem, mas para outros, temos de o reconhecer, o referencial ideal 

continua a ser a escola do antigamente, com os mesmos métodos de ensino, as mesmas 
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exigências e os mesmos conteúdos. Se os professores continuarem a privilegiar práticas 

tradicionais, contrariando as ideias inovadoras, continuando a tratar uniformemente alunos 

diversos como de um só se tratasse, dificilmente construiremos uma escola inclusiva. As 

mudanças não deveriam ser aplicadas só porque os professores leccionam turmas de PCA. 

 Temos de admitir que a maioria dos professores que participaram neste estudo, ao se 

confrontarem com as incertezas e obstáculos inerentes a estas turmas de PCA, sentiram 

necessidade de abandonar práticas e romper com a rotina, tendo de aprender outras estratégias 

para fazerem frente às novas circunstâncias, alterando atitudes e comportamentos. Este facto 

foi-nos revelado pelos próprios e comprovado nos depoimentos dos alunos. Como refere 

Perrenoud (2002:156), ao tomarmos consciência sobre o modo de enfrentarmos os obstáculos 

existentes “pensamos como podemos ser melhores enquanto compreendemos com mais 

clareza como agir e, assim, transformamos as nossas práticas”. 

A atitude destes professores perante os alunos também se alterou, porque estes se 

aperceberam de resultados positivos na aprendizagem dos seus alunos, face às alterações 

introduzidas nas práticas. Foi consensual que a relação professor – aluno, tão importante no 

contexto pedagógico, saiu reforçada nestes projectos PCA. Uma maior afectividade 

prevaleceu, bem como o respeito pela diferença que existe em cada um. Os professores 

conheceram e cuidaram melhor dos seus alunos e vice-versa. É nossa convicção de que estas 

estratégias permitiram um aproximar às teorias inclusivas. Na nossa opinião, é por isso 

premente que estas práticas não se limitem aos projectos de PCA e se tornem vulgares em 

todas as turmas da escola, só assim será possível construir uma escola mais inclusiva, isto é, 

uma escola para todos. 

É certo que no decorrer destes projectos também foram criadas condições estruturais, 

que não costumam ser as habituais no ensino regular, e que na nossa opinião, terão estimulado 

a mudança. Nomeadamente, o facto de estas turmas apresentarem um número mais reduzido 

de alunos, nunca ultrapassando os 15 alunos, veio permitir que ocorressem verdadeiros 

progressos, através da utilização de métodos de aprendizagem cooperativa e formas de 

acompanhamento individualizado dos alunos. Estratégias reconhecidas por nós e corroboradas 

por diversos autores, como Rodrigues (2005), Fullan e Hargreaves (2001), Alves e Gomes 

(2009), entre outros, como essenciais para a melhoria da qualidade das aprendizagens, para a 

promoção da igualdade de oportunidades e para a obtenção de sucesso educativo e combate 

ao abandono escolar. 

Também a existência de um tempo próprio, comum a todos os professores que 

constituíam os conselhos de turma destes projectos de PCA, foi outro recurso importante que 
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permitiu que quinzenalmente os professores trabalhassem em conjunto, num ambiente de 

partilha de competências e colaboração, constituindo um meio de aprendizagem, uma 

oportunidade de identificação de inovações e de necessidades de mudança. Esta problemática, 

já foi abordada entre outros por Leite (2009), Fullan e Hargreaves (2001). Como afirma Leite 

(2009:41), é fundamental para o sucesso “trabalhar em equipa, de os professores adequarem o 

que é prescrito a nível nacional ao local, de concretizarem um projecto educativo e curricular 

com condições de sucesso e da co-responsabilidade dos alunos na sua formação”. A mesma 

ideia é defendida por Fullan e Hargreaves (2001:12) quando sublinham que “o desafio do 

profissionalismo interactivo constitui um repto ao aperfeiçoamento contínuo das escolas, 

tratando-se de um processo que por sua vez, conduz a ganhos no sucesso dos alunos”. 

Realçamos também o facto dos dois conselhos de turma referentes aos dois projectos 

PCA do 6.º ano, terem sido constituídos por um número reduzido de professores que 

leccionaram várias áreas, permitindo dessa forma uma maior coesão e organização, resultando 

num trabalho mais eficaz no Conselho de Turma. Por outro lado, todos os professores que 

participaram nos projectos de PCA das turmas de 6.º ano, iniciaram e concluíram os projectos. 

Essa continuidade foi muito importante, não só para os alunos como para os próprios 

professores. No que diz respeito aos alunos, permitiu aos professores conhecerem melhor os 

seus alunos e terem tido tempo para estabelecerem e desenvolverem uma relação de confiança 

com os mesmos, conferindo estabilidade aos alunos. Para os professores, dois anos com o 

mesmo projecto, a viverem as mesmas problemáticas, permitiu o estabelecimento de elos 

muito fortes entre estes, envolvidos na tomada de inúmeras pequenas decisões práticas, em 

que as boas ideias e inovações puderam finalmente ser desenvolvidas por todos, aumentando 

a motivação, empenhamento e eficácia. Estas vivências vieram confirmar a opinião de Leite 

(2006:77), quando esta refere que “continuo a acreditar nas possibilidades que decorrem de 

práticas que envolvem os professores / educadores em processos de análise colectiva apoiados 

em climas emocionais que disponibilizam para uma contínua procura de melhores 

intervenções.” 

Como já foi por nós referido anteriormente ao longo deste trabalho, os dois aspectos 

mencionados no parágrafo anterior, não se verificaram na mesma dimensão nos projectos 

referentes às turmas do 5.º ano (5.º1 e 5.º2). Foi difícil desenvolver o mesmo grau de coesão 

nestes conselhos de turma constituídos por mais professores, não tendo sido assegurada a 

continuidade dos mesmos para o segundo ano do projecto, a decorrer no ano de 2009/2010, 

pois estes professores não pertenciam ao quadro da escola. Do nosso ponto de vista, tendo em 

conta a nossa experiência e as leituras de várias perspectivas teóricas sobre estes aspectos, 
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consideramos que estas decisões tomadas pelo órgão executivo da Escola Laranja, poderão vir 

a comprometer todo o trabalho desenvolvido ao longo do primeiro ano do projecto e 

prejudicar a sua conclusão, com repercussões nos jovens que integram essas turmas. Como 

Fullan e Hargreaves (2001:17) afirmam “envolver os professores nas suas escolas, apoiar e 

valorizar aquilo que fazem e ajudá-los a trabalhar mais próximos uns dos outros, enquanto 

colegas (…), são questões que têm impacto sobre a qualidade do ensino e da aprendizagem 

nas nossas salas de aula”.  

Em relação a uma gestão flexível do currículo, apesar de o nosso estudo não ter 

aprofundado de forma exaustiva este aspecto, consideramos que, quer no que diz respeito ao 

ensino regular, e particularmente aos projectos de PCA, o currículo deve ser essencialmente 

um meio de motivação para continuar a aprender mesmo e/ou sobretudo para além da 

escolarização (Diogo e Vilar, 2000). Neste contexto, o currículo surge como um instrumento 

necessário e útil para se caminhar no sentido da adequação do programa às características dos 

diversos grupos de alunos. Por isso pensamos como Leite (1997:58), que não podemos 

“atribuir aos professores o papel de meros “consumidores” do currículo, mas sim o de 

educadores que aceitam o desafio de quebrar com a rotina, concebendo projectos ajustados às 

realidades em que trabalham e predispostos a, continuamente, avaliarem e reconstruírem esses 

projectos”. Zeichner (1993:89), sugere mesmo que os conhecimentos socioculturais que os 

professores possuem sobre os alunos sejam utilizados nas práticas inclusivas da sala de aula, 

“deverão ser capazes, também, de utilizar estes conhecimentos na organização curricular e no 

ensino, para estimularem a aprendizagem dos alunos”. Ao assumir em conjunto com os 

professores, o seu papel central na configuração curricular, a escola também terá de criar 

condições estruturais (espaços/tempos de envolvimento da escola com a comunidade), 

promover a vivência de situações onde ocorra o exercício de uma cidadania crítica e estimular 

o desenvolvimento de novas mentalidades nas escola e nos professores (Leite, 2000), 

combatendo a exclusão. 

Por tudo o que já foi mencionado anteriormente, só podemos concluir, que não 

existindo vontade de mudar para práticas de ensino eficazes, estas não se alteram por decreto. 

Pensamos, por isso, ser importante envolver e apoiar os professores na mudança educativa, 

incentivando os mais “activos” a elaborarem projectos inovadores nas escolas, normalmente 

correspondentes a respostas locais, ao nível da escola (Formosinho e Machado, 2008). 

Distinguem-se assim das reformas a que Barroso (2001), citado por Machado e Formosinho 

(2008:10), chama de “respostas globais” que são decididas centralmente, sem terem em conta 

a diversidade de contextos. 
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Temos consciência de como é difícil contornar certos problemas de ordem social, por 

isso julgamos imprescindível, logo que as crianças entram no sistema educativo, apostar no 

acompanhamento precoce das famílias que não conseguem proporcionar a organização, a 

segurança, e em muitos casos os afectos, necessários aos seus respectivos educandos, 

prevenindo dessa forma a entrada em percursos de insucesso, conducentes a situações de 

abandono escolar e exclusão social. Por isso consideramos importantíssimo, que se verifique 

um reforço articulado dos serviços locais de educação, da saúde, da segurança social, da PSP, 

do emprego e outros parceiros não oficiais, como preconiza Canário et al (2001), pois 

pensamos que as intervenções realizadas com estes jovens em risco não podem continuar a ser 

pontuais, inexistentes, ou limitando-se ao cumprimento burocrático de organização de 

processos, como tem acontecido até ao momento com as diversas experiências vividas na 

Escola Laranja.  

Acreditamos que só com um Projecto Global de Intervenção, resultante da colaboração 

dos vários subsistemas mencionados anteriormente, em que se definam planos estratégicos de 

intervenção, será possível ajudar a ultrapassar obstáculos, a lidar com vulnerabilidades e 

frustrações, compreender melhor os processos de mudança contribuindo para o progresso 

social. 

Aproximar os pais/EE da escola, também deverá constituir um objectivo prioritário, 

contribuindo para uma nova perspectiva do papel da escola e da importância da colaboração 

dos pais/EE com ela, para o sucesso dos filhos. Como sublinham Alves e Gomes (2009:5), 

esse é um dos desafios que se coloca hoje à Educação, o de a entender como um processo 

abrangente, uma responsabilidade partilhada por todos que diz respeito não só aos 

profissionais das escolas, mas também às famílias, bem como os cidadãos e os profissionais 

das mais variadas instituições. 

Garcia e Pardo (2009:100), investigadores que estudam a complexidade do fenómeno 

do fracasso escolar, defendem mesmo que “todos os agentes sociais devem assumir a sua 

parte de responsabilidade e a necessidade de reflexão e mudança, e não, como costuma 

suceder, responsabilizar-se unicamente um dos actores envolvidos”. Segundo os mesmos 

autores, é necessário que a família, além de se implicar mais profundamente no processo 

educativo dos seus filhos, realize um esforço para estabelecer e manter normas e limites 

precisos que permitam aos seus filhos assumirem responsabilidades e conhecer as 

consequências das suas atitudes.  

Concluindo, os projectos de Percurso Curricular Alternativo podem ser imperfeitos e 

até discutíveis, mas enquanto na Escola se lidar com situações tão complexas do ponto de 
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vista humano, é indiscutivelmente importante que façamos algo. Se pudermos salvar de uma 

situação de risco nem que seja só um jovem, será sempre positivo. Quando o insucesso já está 

instalado, pensamos como Leite (2009) de que será necessário recorrer a medidas que o 

combatam, de remediação e compensação. Tal como a autora, acreditamos por isso, ser 

importante apoiar jovens em situação de risco, na procura de alternativas de formação que 

lhes permita ter uma vida feliz e sentirem-se úteis do ponto de vista social. Neste contexto, 

parece-nos por isso plausível recorrer a este tipo de projectos, como um processo possível de 

inclusão de jovens em risco. 

Estamos convictos que se forem criadas algumas das condições por nós enumeradas 

neste estudo, e se os professores mudarem efectivamente as suas práticas, não será necessário 

criar estas turmas de Percurso Curricular Alternativo. Julgamos no entanto que há ainda um 

longo caminho a percorrer até estarem criadas todas as condições necessárias. 

 Mudar, deverá ser a palavra-chave. É uma questão de atitude, pois como foi 

demonstrado, não se alteraram as práticas por decreto. Se queremos uma escola para todos os 

alunos que hoje a frequentam, teremos de começar por mudar em relação a nós mesmos e aos 

outros, aprendendo a dialogar e a colaborar, mudar face à educação e às suas finalidades, 

mudar face ao ensino, reconhecendo a centralidade do aluno e o desafio do processo de 

ensino/aprendizagem. Arriscar na elaboração de projectos inovadores que contemplem a 

mudança. Em suma, temos de mudar para criar condições onde todos se sintam reconhecidos, 

respeitados e dispostos a aprender (Leite, 2003).  

O papel da Direcção da escola também terá de mudar. Corroboramos das ideias de 

Fullan e Hargreaves (2001:37), quando estes defendem que o “director da escola deixaria de 

ser um burocrata especializado em reuniões para passar a um líder na área do ensino, que 

conseguiria trabalhar de forma próxima com o seu pessoal docente, no desenvolvimento e na 

implementação de objectivos educativos comuns”. Como afirma Benavente (2001:108), “não 

é possível transformar a escola e os seus resultados sem que a organização pedagógica se 

altere, sem que a escola se torne uma organização que aprende, sem a constituição de equipas 

e de projectos educativos, sem interrogar os tempos escolares, sem inovar no domínio da 

gestão curricular e das pedagogias que deverão ser diferenciadas”. 

Concordamos com Almeida e Vieira (2006:83) na forma de encarar a escola, “como 

um lugar de vida, como espaço de construção de identidade infantil ou juvenil, de cultura de 

pares e não apenas como um lugar de instrução”. Com efeito, sempre nos identificámos com 

as ideias de Delors (2000:49), ao considerar que para dar à educação o lugar central que lhe 

cabe na dinâmica social, “ser necessário salvaguardar a sua função de cadinho, combatendo 
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todas as formas de exclusão (…) há que conduzir ou reconduzir, para o sistema educativo, 

todos os que dele andam afastados, ou que o abandonaram porque o ensino prestado não se 

adapta ao seu caso”. Neste contexto acreditamos que a definição de uma educação adaptada 

aos diferentes grupos minoritários surge como uma prioridade, pois como já o referimos por 

diversas vezes, julgamos que a escola terá de assumir a responsabilidade de participar 

activamente na mudança positiva das situações sociais. Nesta linha de pensamento, Leite 

(2003:85) sublinha que “uma escola para todos e em que todos são diferentes, exige dos 

professores a capacidade e a flexibilização para inovar na linha de um paradigma que 

proporcione o êxito e a mudança, sem despersonalizar a aculturar”. 

Em jeito de conclusão final, perspectivamos e defendemos como Rodrigues (2000) 

uma Educação Inclusiva, considerando que esse deverá ser o novo paradigma de escola, 

organizada em conformidade com um conjunto de valores de respeito, solidariedade, 

responsabilidade e qualidade para todos os alunos. 

 

Limitações do Estudo e Sugestões para Investigação Futura 

 

Não podemos concluir este estudo sem uma referência às dificuldades que sentimos na 

sua realização e às limitações que lhe reconhecemos. 

Em relação aos autores que escolhemos como base da construção do nosso quadro 

conceptual, eles foram a nossa opção, mas poderíamos ter escolhido outros autores que 

abordam as mesmas problemáticas e igualmente outros textos dos autores por nós escolhidos 

poderiam ter sido utilizados como literatura de referência. Temos consciência de que muitos 

dos autores que tomámos como referência, têm uma vasta e conceituada obra, com incursões 

em várias áreas e dela reconhecemos conhecer apenas uma parte, um conhecimento diminuto 

dessa obra, que mereceria todo um outro aprofundamento que se tornou impossível neste 

nosso primeiro estudo. 

Igualmente em relação à nossa temática, alguns aspectos terão ficado por abordar, o 

que também se tornou inevitável, quer pelas opções que fizemos, quer pela impossibilidade de 

tempo. A experiência por nós vivida ao longo deste estudo foi simultaneamente positiva e 

difícil. A dificuldade prendeu-se essencialmente com a nossa função de Coordenar estes 

projectos de PCA. Fazer o retrato fiel destes projectos, nas suas diversas perspectivas, com os 

seus problemas específicos, na procura de compreender todo o processo, já foi tarefa difícil. 

Colocarmo-nos de fora, quando nos encontrávamos no centro, ainda tornou mais difícil a 

nossa tarefa. Outra das limitações prendeu-se com o facto de alguns dos professores que 
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leccionaram nestas turmas de PCA, não terem respondido ao questionário, bem como não se 

terem realizado entrevistas a outros actores, nomeadamente aos dois principais elementos da 

Comissão Executiva da Escola Laranja, que alegaram indisponibilidade de tempo. Pensamos 

que neste último caso, se essas entrevistas se tivessem realizado, teriam possibilitado 

conhecer a perspectiva do órgão directivo, ajudando a fundamentar melhor os resultados 

obtidos, contribuindo para o enriquecimento deste estudo.  

Globalmente foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência positiva, que resultou 

igualmente num processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e num exercício de auto-

formação enquanto docente, porque pensamos ter contribuído para uma melhor compreensão 

de como estes projectos funcionam quer em relação aos alunos, aos encarregados de 

educação, aos professores envolvidos no estudo, e nós próprios. Permitiu que tivéssemos 

reflectido sobre a inclusividade destes projectos, sobre as práticas a estes associados, sobre os 

alunos e a sua aprendizagem e sobre as nossas necessidades de professores, com vista à 

mudança. Como dizia Teresa Ambrósio (2001), citada por Alves e Gomes (2009:14), “é 

importante promover a desinquietação e a busca que o estar em investigação exige e permite”. 

Ao escolhermos o caminho da investigação e reflexão sobre as práticas, poderemos apropriar 

e ajustar continuamente a nossa acção profissional e pessoal (Alves e Gomes, 2009) e 

afirmarmos da importância do nosso papel como professores e da nossa capacidade como 

agentes incontornáveis das mudanças educativas necessárias a uma melhor educação 

(Perrenoud, 2000, 2002).  

Ao concluirmos este estudo, julgamos ser importante dar a conhecer na Escola Laranja 

os resultados da investigação, para que toda a comunidade educativa se sinta implicada e 

possa reflectir sobre o seu desempenho, sobre os métodos e as estratégias adoptadas e a sua 

eficácia, reconhecendo a importância desta e de outras investigações na escola.  

Esta problemática, na nossa perspectiva, não se esgotou neste estudo. Reconhecemos 

que o tratamento de muito dos aspectos enunciados no mesmo, seria certamente valorizado se 

tivéssemos conseguido alargar a problemática a outras perspectivas. No decorrer da 

investigação surgiram por isso algumas questões que gostaríamos de ter aprofundado. 

Nomeadamente, conhecer qual a visão do Órgão Directivo em relação aos projectos de PCA, 

conhecer o que pensam os professores, que só têm leccionado em turmas do ensino regular, 

sobre a criação dos projectos de PCA. Conhecer quais as perspectivas que os alunos tinham 

em relação ao futuro, no inicio da sua integração nos projectos. Saber quais as mudanças 

curriculares reais que se operaram pela concretização de práticas pedagógicas efectivas.  
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A partir deste estudo, julgamos ser possível sugerir algumas pistas futuras de 

investigação: consideramos pertinente o multiplicar de estudos sobre esta problemática, uma 

vez que ela não recebe a consensualidade dos autores. Por isso, cada vez mais se torna urgente 

perceber ao pormenor como é que estes projectos funcionam. Também o estudar 

comparativamente projectos e práticas entre escolas, certamente permitirá o acesso a um 

horizonte de possibilidades que irá contribuir para melhor ajudar os jovens em risco. Muito 

interessante seria o perspectivar longitudinalmente a história de vida destes alunos, desde que 

integraram o sistema educativo e mais tarde após a conclusão da escolaridade. Tal estudo 

proporcionaria conhecer não só as trajectórias escolares destes alunos, como contribuir para 

uma melhor compreensão da perspectiva individual que os mesmos demonstram face à escola.  

Apesar das limitações, desejamos que o trabalho que agora concluímos, possa 

contribuir para incentivar outros colegas a estudarem a mesma problemática e a mudarem as 

suas práticas. 
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A�EXO A - Protocolo da Investigação 

 

Exma. Sr.ª Presidente do  

Conselho Executivo  

da Escola Básica 2, 3 Laranja  

 

  

Estou presentemente a realizar um estudo que servirá de base à minha tese de mestrado em 

Ciências da Educação da Universidade Nova de Lisboa sobre Educação e Inclusão e necessito 

fazer o trabalho de pesquisa empírico, particularmente as entrevistas, questionários e 

conversas informais aos alunos, alguns professores e psicóloga desta escola. Haverá também 

consulta documental relacionada com a implementação dos projectos das turmas de Percursos 

Curriculares Alternativos.  

 

 Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa, logo com um número de participantes 

restrito. Existem alguns professores que já mostraram disponibilidade para colaborar na 

referida investigação, pelo que solicito a V. Ex.ª autorização para o desenvolvimento deste 

trabalho na Escola, responsabilizando-me a tomar as medidas necessárias, sempre que haja 

alguma interferência na rotina usual dos participantes como, por exemplo, pedir autorização 

aos Encarregados de Educação dos alunos, entretanto seleccionados para as entrevistas. Do 

contacto quer com os alunos quer com os professores, não resultará qualquer perturbação das 

actividades pedagógicas e funcionais da escola. 

  

 As entrevistas serão áudio-gravadas para, posteriormente, fazer a sua transcrição integral e 

respectiva análise. Saliento, desde já, que me proponho manter o anonimato dos alunos e 

professores, utilizando nomes fictícios. Os dados recolhidos serão unicamente utilizados para 

a investigação em curso. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 
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A�EXO B – Pedido de autorização aos Encarregados de educação, para 

entrevistar os alunos 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaro que autorizo o meu educando ______________________________________ (nome 

completo) a ser entrevistado pela Professora Dulce Valverde, no âmbito da tese de Mestrado 

em Ciências da Educação da Universidade Nova de Lisboa sobre Educação e Inclusão. 

Se alguma referência ao conteúdo da entrevista for feita no texto escrito da tese será garantido 

o anonimato. 

 

 

 

 

 

Data _____________________________________ 

 

Assinatura ____________________________________________________ 
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A�EXO C – Guião dos questionários aplicados aos professores 

 

Questionário Professores 

 

 Cara colega, o presente questionário destina-se exclusivamente a recolher dados para 

fins de investigação. É anónimo e as respostas serão mantidas em confidencialidade total. 

Assim, solicito a sua colaboração, dando respostas o mais completas possíveis. 

 

Muito Obrigada pela sua colaboração! 

 

1 – Idade ______ 

2 – Anos de Serviço _____ e nesta escola_____ 

3 – Situação profissional _______ 

4 – De que forma é que integrou esta turma de PCA?  

Por escolha própria?______________________________________________________ 

Por solicitação de colegas/órgão da escola? ___________________________________ 

Por nomeação dos órgãos da escola? _________________________________________ 

Outra? Qual? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5 – Considera que as turmas de PCA são uma resposta eficaz para a inclusão destes alunos? 

Porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6 – Que influência sentiu nas suas práticas pelo facto de leccionar uma turma de PCA , no que 

diz respeito a (estratégias, conteúdos, avaliação, construção de materiais pedagógicos...)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________ 

7 – Se lecciona ou já leccionou turmas PCAs A, (alunos detectados no 1.º ciclo) sentiu 

alguma diferença em relação às turmas PCAs B?_____. Se respondeu sim, quais as diferenças 

sentidas a nível comportamental, nas aprendizagens, na participação dos EE, na inclusão da 

turma na escola, ou noutros aspectos que considere importante mencionar? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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A�EXO D – Guião dos questionários aplicados aos alunos 

 

Questionários aos Alunos 

 

Estamos a realizar um estudo sobre as turmas de Percursos Curriculares Alternativos. 

Queremos saber a tua opinião sobre esse tema, por isso pedimos a tua colaboração para 

responderes a estas perguntas, que são da maior importância para a realização deste estudo. 

Pedimos-te que tenhas em atenção as seguintes indicações: 

Lê com atenção cada pergunta antes de responder 
Este questionário é anónimo, pelo que não deves escrever o teu nome em nenhum 
local 
Deves responder a todas as questões 
Lembra-te que não há respostas certas nem respostas erradas neste questionário 
 
1 – Quantos anos tens? _________ 
2 – Sexo:    Masculino ___   Feminino ___ 
3 – Gostas de pertencer a esta turma? ____ Porquê? (O que gostas mais? O que gostas 
menos?) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4 – Sentes que o facto de pertenceres a esta turma tem sido positivo para a tua 
aprendizagem/integração na escola? _____ Porquê? ___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5 – Que diferenças notas entre pertencer a esta turma de Percurso Curricular 
Alternativo ou à tua turma anterior, no que diz respeito a : 
Disciplinas/Conteúdos___________________________________________________
_____________________________________________________________________      
_____________________________________________________________________ 
Professores____________________________________________________________
_____________________________________________________________________     
_____________________________________________________________________ 
Colegas_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________      
_____________________________________________________________________ 
 Turma (Comportamento) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 Escola (Integração) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6 – Pensas concluir o 2º ciclo nesta turma? _______ Depois de concluíres o 6º ano, 
pensas continuar os teus estudos? ______ . Se respondeste sim, onde pensas continuar 
a estudar e o quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Se respondeste não, o que pensas fazer? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 7- O que gostarias de vir a fazer quando fores mais crescido? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________                                                        
 
Obrigada pela tua colaboração! 
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A�EXO E – Guião das entrevistas realizadas aos alunos 

 

Guião entrevista alunos 

 

 

Começo por agradecer a tua colaboração... 

 

1 – Conta-me como é que passaste a fazer parte de uma turma de PCA? 

        (Quem te avisou da existência destes projectos/ como é que soubeste da existência destes 

projectos...Quem decidiu que deverias participar no Projecto? Tu, o teu EE, ou outro 

elemento?...) 

 

2- Considerando todos os anos que tens andado na escola, qual foi o ano/anos que mais 

gostaste? Porquê? 

 

3- O que tens aprendido na escola tem sido muito importante ou pouco importante? Porquê? 

 

4- O que mais gostas na escola? 

 

5- Falando agora um pouco no projecto PCA...O tempo que tens passado no projecto tem sido 

Agradável ou Desagradável? Porquê? 

 

6- Qual foi a aprendizagem que mais gostaste de desenvolver nas aulas? 

 

7- Qual é a qualidade que mais aprecias num professor e a que mais detestas? 

 

8- Qual é o balanço que fazes deste ano lectivo na turma de PCA? 

(É positivo? Negativo? Porquê) 
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A�EXO F – Questionário aplicado aos Encarregados de Educação 

 

Questionários Encarregados de Educação 

 

 

Exmo. Sr.(a) Encarregado(a) de Educação 

 

 O presente questionário destina-se exclusivamente a recolher dados para fins de 

investigação. 

 É anónimo e as respostas serão mantidas em confidencialidade total. Assim, solicito a 

sua colaboração para responder a estas perguntas, que são da maior importância para a 

realização deste estudo. 

 

 Não esqueça que não há respostas certas, nem respostas erradas neste questionário. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração  

 

    

Circule a opção de resposta com que concorda!             Ex:    

 

1 - Considera que a integração do(a) seu/sua educando(a) nesta turma de Projecto ajudou o 
seu (sua) filho(a)? 

 

NADA  POUCO  SUFICIENTE  MUITO 

 
2 – Considera que o seu/sua educando(a) evoluiu ao nível das aprendizagens?  

 
NADA  POUCO  SUFICIENTE  MUITO 

 
3 – Considera que o seu/sua educando(a) evoluiu ao nível dos comportamentos?  

 
NADA  POUCO  SUFICIENTE   MUITO 

 

4 - Considera que o seu/sua educando(a) melhorou a sua relação com a escola?  

  

Batata 



181 

 

NADA  POUCO  SUFICIENTE  MUITO 

 

5 – O Sr.(a) Encarregado(a) de Educação está satisfeito(a) com este projecto de Percurso 
Curricular Alternativo? 

 

NADA  POUCO  SUFICIENTE  MUITO 
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A�EXO G – Quadro síntese da análise de conteúdo das respostas às 
questões abertas do inquérito aplicado aos professores 
 

Temas Categoria Subcategoria Indicadores Ref. 
1.Inclusão 
educativa de 
jovens em 
turmas PCA 

1.1 
Perspectivas 
positivas* 

1.1.1 Uma 
resposta 
possível 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sim” (todos os professores) 
“As turmas de PCA são uma 
resposta possível para a inclusão 
de alguns alunos” (Prof A) 
“Sem dúvida” (Prof C) 
“Poderia ser um meio efectivo de 
inclusão” (Prof D) 
“Estas turmas são eficazes para a 
inclusão de grande parte dos 
alunos” (Prof H) 
“Forma possível de inclusão de 
alunos com deficiências de 
aprendizagem” (Prof I) 
“Resposta possível” (Prof A) 
“Uma vez que são alunos que 
apresentam grandes dificuldades 
ao nível das aprendizagens” (Prof 
F) 
“PCAs continuam a ser uma boa 
opção, talvez a melhor possível” 
(Prof H) 
“Alunos que necessitam de um 
maior acompanhamento para 
superar as suas dificuldades” (Prof 
M) 
“Agrupando alunos com 
características cognitivas e 
atitudinais semelhantes” (Prof N) 

10 

1.1.2 
Motivação do 
aluno 

“Estes alunos sentem-se motivados 
e estimulados” (Prof C) 
 

1 

1.1.3 Abandono 
escolar 

“Combate ao abandono escolar” 
(Prof C) 

1 

1.1.4 Modo de 
trabalhar 

“Melhorar a aquisição de 
conhecimentos” (Prof M) 
“Abordagem pedagógica mais 
eficaz” (Prof N)  
“Oportunidades mais frequentes de 
participação no processo de 
aprendizagem” (Prof I) 
“Trabalhar sistematicamente as 
suas dificuldades” (Prof J) 
“Permitindo também que o aluno 
exponha as suas dificuldades” 
(Prof J) 

8 
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“Os objectivos, estratégias e a 
avaliação são adaptados às 
características dos mesmos” (Prof 
G) 
“O aluno partilhe as suas 
experiências” (Prof J) 
“Levando a um diálogo constante 
com o aluno” (Prof J) 

1.1.5 
Autoestima do 
aluno 

“Melhorar a sua auto-estima” 
(Prof M) 
“Melhorar a confiança em si 
próprio, a sua organização 
pessoal” (Prof M) 
“Melhorar a aprendizagem de 
regras” (Prof M) 

3 

1.2 Contexto 
das turmas 
PCA 

1.2.1 Grupo 
pequeno 

“De se encontrarem num grupo 
mais pequeno” (Prof B) 
“Facilitador o número reduzido de 
alunos” (Prof O) 
“As turmas são mais pequenas” 
(Prof E) 
“Devido ao reduzido número de 
alunos por turma” (Prof G) 
“Tratar-se de uma turma com 
menor número de alunos” (Prof J) 
“Porque o reduzido número de 
alunos” (Prof L) 

6 

1.2.2 Apoio 
individualizado 

“Faz com que o apoio dado pelos 
professores seja mais preciso” 
(Prof B) 
“Permite uma atenção de modo 
mais pormenorizado” (Prof E) 
“Conseguem beneficiar de um 
ensino mais individualizado” (Prof 
F) 
“Atenção mais personalizada por 
parte da equipa educativa” (Prof F) 
“Dão a possibilidade aos alunos de 
usufruírem de um ensino (apoio) 
mais individualizado” (Prof G) 
“Lhes proporciona um ambiente 
de aprendizagem diferenciado” 
(Prof I) 
“Uma atenção mais 
individualizada por parte dos 
docentes” (Prof I) 
 “Permite um trabalho 
individualizado com cada aluno, 
respeitando o seu tempo/ritmo de 
aprendizagem” (Prof J) 

10 
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 “Maior contacto com o aluno que 
gera uma interacção diferente” 
(Prof J) 
 “Mais fácil ir de encontro às suas 
necessidades” (Prof O)  

1.2.3 
Necessidade de 
reunião do 
Conselho de 
Turma 

“Possibilidade do conselho de 
turma se reunir com frequência e 
aferir estratégias” (Prof L) 1 

1.2.4 Técnica 
do SPO 

“A presença de uma equipa técnica 
do SPO” (Prof ) 

1 

1.3 Obstáculos 
à inclusão 

1.3.1 Alguns 
contratempos 

“Alunos convencidos de que tudo 
é mais fácil, não tendo a noção que 
terão de trabalhar” (Prof D) 
“Currículo das disciplinas – alunos 
com imensas lacunas ao nível da 
Língua Portuguesa e Matemática 
sejam obrigatoriamente preparados 
e realizarem as provas de 6.º ano” 
(Prof D) 
“Tem de mudar, como a redução 
de programas… Um programa ao 
nível das disciplinas mais dentro 
dos seus interesses.” (Prof E) 
“Nem sempre as condições in loco 
são as previstas aquando da 
realização do projecto inicial” 
(Prof H) 
“Grande mobilidade dos 
professores” (Prof H) 
“Indisponibilidade dos professores 
de dinamizarem actividades 
verdadeiramente alternativas para 
este tipo de alunos” (Prof H) 
“A família desestruturada ou 
ausente” (Prof H) 
“Seria pertinente, se os alunos 
tivessem uma vertente prática” 
(Prof A) 
“Alunos deveriam trabalhar em 
actividades exteriores à sala de 
aula” (Prof A) 
“Deveriam ter uma componente de 
Formação Cívica com maior 
número de horas e a 
responsabilidade de dois 
professores… dirigirem-se 
serviços públicos para aprenderem 
a resolver questões ligadas ao dia a 

10 
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dia” (Prof D) 
2. Leccionar 
em turmas de 
PCA 

2.1 Prática 
lectiva 

2.1.1 Mudança 
de práticas 

“Senti que é muito importante e 
imprescindível a diferenciação de 
materiais a usar nas aulas” (Prof 
E) 
“Definir estratégias opcionais para 
tirar o maior proveito do material” 
(Prof D) 
“Passei a ponderar com mais 
cuidado a forma como comunico 
com os alunos” (Prof D) 
“Para motivar, as estratégias e os 
materiais devem ser diversificados 
e simples” (Prof M) 
“Senti a necessidade de reajustar 
as estratégias” (Prof A) 
“Tudo é pensado em cada aula” 
(Prof M) 
“A influência nas minhas práticas 
foi enorme” (Prof B) 
“Tive de alterar diversas formas de 
actuação” (Prof B) 
“Trabalho das matérias 
curriculares de uma forma 
diferente” (Prof L) 
“Fazer um trabalho dirigido a cada 
aluno” (Prof B) 
“Trabalho ao nível das estratégias 
tenha de ser muito diversificado” 
(Prof B) 
“Nível das estratégias e na 
construção de materiais 
pedagógicos” (Prof C) 
“As actividades devem estar 
relacionadas com o contexto dos 
alunos para que façam sentido” 
(Prof D) 
“Necessidade em articular os 
conteúdos programáticos às 
dificuldades” (Prof O) 
“Intervenção mais 
individualizada” (Prof O) 
“Metodologias de trabalho mais 
activas e diversificadas” (Prof O) 
“Adaptar as fichas” (Prof O)   
“Saber adaptar-se a cada 
momento, não esquecendo nunca o 
ponto de partida” (Prof L) 
“Gradualmente introduzir / 
apresentar matérias novas” (Prof 

27 
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D) 
“Nos obriga a usar variadas 
estratégias e diversos materiais 
pedagógicos” (Prof E) 
“Uma determinada estratégia que 
resultou bem numa aula, pode nos 
45 min subsequentes não 
funcionar” (Prof J) 
“Não podendo descurar o seu 
ritmo de aprendizagem” (Prof J) 
“Modificação e reajustamento 
frequente de estratégias” (Prof N) 
“As estratégias, tenho que 
sistematicamente adaptá-las às 
necessidades dos alunos” (Prof F) 
“A turma não permite grandes 
mudanças e adaptações” (Prof G) 
“A gestão que o docente faz do 
processo de ensino-aprendizagem 
requer uma adequação constante” 
(Prof I) 
“Mais exigente a nível da 
diversidade de estratégias a 
implementar, instrumentos de 
avaliação e materiais pedagógicos” 
(Prof I) 

2.1.2 
Estratégias de 
ensino 

“Repetição exaustiva das técnicas 
e dos conteúdos programáticos” 
(Prof N) 
“Preocupo-me em aplicar 
estratégias que permitam não só a 
aquisição de conteúdos, como 
também a motivação dos alunos” 
(Prof D) 
“Estar actualizada relativamente 
aos interesses musicais e à forma 
como ocupam os seus tempos 
livres” (Prof D) 
“Conhecer o significado do seu 
código linguístico e gestual” (Prof 
D) 
“Dialogar com os alunos sobre a 
sua vida pessoal” (Prof D) 
“Mostrar preocupações com os 
mesmos” (Prof D) 
“Obriga-nos a estar numa escuta 
permanente” (Prof L) 
“Ser muito coerente” (Prof D) 
“Recorrer muito à imagem” (Prof 
F) 

16 
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“Uso de novas tecnologias 
(portátil)” (Prof F) 
“Tudo tem de ser pensado para 
que eles consigam sucesso a fim 
de melhorarem a auto-estima e a 
confiança” (Prof M) 
“Visionamento de filmes que 
estejam de acordo com o seu 
interesse e necessidades” (Prof F) 
“É necessário estabelecer uma boa 
relação pedagógica” (Prof F) 
“Desenvolvi a capacidade de 
flexibilizar a imaginação, a 
improvisação” (Prof H) 
“Levar os alunos a participar nos 
trabalhos” (Prof J) 
“A sua preparação para uma 
integração na vida activa / 
sociedade “ (Prof J) 

2.1.3 
Flexibilidade 
curricular 

“Têm que ser sistematicamente 
reformulados e leccionados tendo 
como base as características da 
turma” (Prof F) 
“Têm forçosamente que ser 
adaptados à realidade dos alunos” 
(Prof J) 
“Extrema simplificação na 
exploração dos conceitos e 
conteúdos” (Prof N)  

3 

2.1.4 Processo 
de Avaliação 
dos alunos 

“Com base num número de 
objectivos e competências” (Prof 
N) 
“Perspectivando todo o trabalho / 
evolução que o aluno vai tendo na 
sala de aula” (Prof J) 
“É sempre constante / 
diariamente” (Prof J) 
“É feita com base nos progressos 
que o aluno vai adquirindo” (Prof 
F) 
“Tende a ser menos exigente” 
(Prof E) 
“Valorizar alguns indicadores, 
desvalorizar outros” (Prof L) 
“Os instrumentos de avaliação 
também têm de ser mais 
diversificados” (Prof A) 
“A avaliação deve ser discutida 
com os alunos” (Prof D) 
“O aluno deve ter presente o seu 

11 
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nível de desempenho quer em 
termos de conhecimentos, quer em 
termos atitudinais” (Prof D) 
“Poderá ser discutida aula a aula, 
informalmente” (Prof D) 
“Por meio de comparações com o 
caminho já realizado até à data” 
(Prof D) 

2.1.5 
Construção de 
materiais 
pedagógicos 

“São muito úteis quando 
diversificados” (Prof E) 
“Não são usados manuais, tudo vai 
sendo construído” (Prof M) 
“Tendem a contribuir para a 
motivação e estabilização dos 
alunos ao nível da aprendizagem / 
atenção” (Prof E) 
“Há uma necessidade constante de 
diversificação dos mesmos, não só 
de aula para aula como na própria 
aula” (Prof J) 
“Os materiais pedagógicos 
também são feitos aula a aula de 
acordo com a turma e com os 
conteúdos a leccionar” (Prof A) 
“Não terem material (manual) dá 
uma certa liberdade ao professor” 
(Prof B) 
“Possibilidade de preparação de 
materiais com vista à 
apresentação” (Prof L) 
“Vejo-me a construir muito mais 
material” (Prof D) 
“Há sempre que ter em mãos 
materiais para ultrapassar estas 
situações” (Prof J)  

9 

2.2 Detecção 
de pontos 
difíceis 

2.2.1 
Constatações 

“Diferentes ritmos de trabalho” 
(Prof O) 
“Dificuldades de atenção / 
concentração” (Prof B) 
“Dificuldades de compreensão” 
(Prof O) 
“Dificuldades de aprendizagem 
que muitos apresentam” (Prof B) 
“São alunos que advêm de famílias 
problemáticas” (Prof F) 
“Elevado grau de absentismo” 
(Prof B) 
“Este tipo de alunos satura-se 
muito depressa” (Prof E) 
“Desmotivam à primeira 

14 
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dificuldade” (Prof M) 
“Um aluno destes nunca tem o 
mesmo ritmo e aproveitamento ao 
nível de um programa nacional” 
(Prof E) 
“São muito instáveis em termos 
comportamentais” (Prof F) 
“Alunos não gostam de escrever” 
(Prof F) 
“Por vezes colide com todo o 
universo de tarefas que o docente 
tem de realizar e cargos que tem 
de desempenhar” (Prof L) 
“Cada aluno tem as suas 
problemáticas emocionais e 
afectivas” (Prof L) 
“Mais ou menos perturbadores” 
(Prof L) 

2.3 Emoções 
vividas nos 
projectos de 
PCA 

2.3.1 Sentires 
do professor 

“A ser bem mais compreensivo, 
paciente e tolerante” (Prof H) 
“Senti um grande desgaste físico e 
psicológico” (Prof H) 
“Beneficiei em ter leccionado 
estas turmas, aprendi muito” (Prof 
H) 
“Todo o professor devia ter uma 
turma destas no seu currículo” 
(Prof H) 
“A experiência tem sido 
enriquecedora ao nível do trabalho 
realizado” (Prof I) 
“Tem sido um fervilhar de 
sentimentos, medo, angustia, 
frustração, felicidade” (Prof F) 
“Aprendi que com estes alunos 
não podemos atingir grandes 
metas” (Prof F) 
“As pequenas metas são ganhas 
dia após dia” (Prof F) 
“A escola para eles, ou seja os 
professores, são a família que não 
têm” (Prof F) 
“Cresci muito em termos 
profissionais”(Prof F) 

10 

3. Detecção 
precoce de 
alunos para 
integrarem 
turmas PCA 

3.1 Contexto 
turma** 

3.1.1 
Comportamento 

“Integrá-lo no espaço aula e 
escola” – PCA A (Prof J) 
“Melhor” – PCA A (Prof A) 
“Infantilizados” – PCA A (Prof N) 
“Diferença consiste ao nível 
comportamental” – PCA A (Prof 

14 
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B) 
“Comportamentos algo 
desadequados” – PCA A (Prof N) 
“Muito mais estáveis” – PCA A 
(Prof D) 
“Menor registo de incidentes 
graves de indisciplina” – PCA A 
(Prof D) 
“Menos agressivos” – PCA A 
(Prof F) 
 “Cumprem as regras estabelecidas 
mais facilmente” – PCA A (Prof 
F) 
“Mais calmos” – PCA A (Prof O) 
“Outra atitude” – PCA (Prof E) 
“Responsáveis” – PCA A (Prof F) 
“Mais regras” – PCA A (Prof F) 
“Mais fácil de moldar o aluno” 
PCA (Prof J)  

3.1.2 
Aprendizagem 

“Trabalho mais facilitador de 
aprendizagens” – PCA A (Prof J) 
“Mais lacunas e mais 
dificuldades” – PCA A (Prof A) 
“Alunos com mais dificuldades” - 
PCA B (Prof B) 
“Não sabem estar” – PCA B (Prof 
B) 
“Maiores dificuldades de 
aprendizagem” PCA A (Prof D) 
“Feed-back dos alunos é mais 
lento” – PCA B (Prof E) 
“Problemas de maior nível” – PCA 
B (Prof E) 
“Dificuldades de aprendizagem 
são poucas” – PCA A (Prof H) 

8 

3.1.3 
Conteúdos 

“Leccionados de acordo com o 
planificado” – PCA A (Prof F) 
“Mais fácil para a equipa 
educativa definir estratégias” – 
PCA A (Prof F) 

2 

3.2 Descrição 
dos alunos 

3.2.1 Alunos 
PCA A 

“Trazem alguns hábitos de 
trabalho” (Prof H) 
“Realizam actividades durante um 
período de tempo maior” (Prof D) 
“Não se auto-excluem da 
comunidade escolar” (Prof D) 
“Não colocam tantos problemas à 
sua participação em actividades 
extracurriculares” (Prof D) 
“Têm menos idade” (Prof F) 

12 
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“Interesses não são tão divergentes 
dos da escola” (Prof F) 
“São alunos mais motivados” 
(Prof F) 
“Não têm vícios” (Prof O) 
“Interagindo facilmente” (Prof N) 
“Potencialmente conseguem criar 
espírito de grupo” (Prof N) 
“Generalidade activos” (Prof N) 
“Interessados na execução de 
tarefas” (Prof N) 

3.2.2 Alunos 
PCA B 

“Ausências maiores” (Prof D) 
 “Apresentam mais autonomia” 
(Prof I) 
“A desligar das suas 
aprendizagens” (Prof J) 

3 

3.3 Interacção 
escola/família  

3.3.1 Interesse 
pelas 
actividades 
lectivas dos 
educandos 

“Mais interessados pelo percurso 
escolar dos seus educandos” (Prof 
A) 
“Apoio do EE é visível” (Prof N) 
“Mais disponíveis para discutir as 
dificuldades dos seus educandos” 
(Prof D) 
“Muito mais participativos na vida 
escolar” (Prof F) 
“Manifestam envolvimento no 
acompanhamento dos seus 
educandos” (Prof I) 

5 

3.3.2 
Frequência da 
ida à escola 

“EE registam um maior número de 
presenças nas reuniões” (Prof D) 
“Mais presentes” (Prof H) 
“São mais interventivos” (Prof I) 

3 

3.3.3 Incentivo 
ao estudo dos 
educandos 

“Contribuem para o sucesso dos 
mesmos”(Prof F) 1 
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A�EXO H - Quadro síntese da análise de conteúdo das respostas às 
questões abertas do inquérito aplicado aos alunos das turmas 5.º 1 e 6.º 1 
 

Tema Categoria Subcategoria 
Indicadores (algumas 

citações) 
Ref. 

1. Relação 
com a turma 
de PCA 

1.1 
Relacionamento 
com a turma 

1.1.1 Sentires 
positivos 

“Estou melhor nesta 
turma” 5.º1 
“Porque é engraçado” 5.º1 
“Porque relativamente ao 
ano passado, melhorei” 
5.º1 
“É muito divertido” 6.º1 
“É muito mais fácil” 6.º1 
“Não levamos muitos 
trabalhos para casa” 6.º1 
“Ajudam-me mais” 6.º1 
“Nesta turma tenho 
atenção” 6.º1 
“Numa turma normal teria 
muitas dúvidas e 
dificuldades” 6.º1 
“Gosto de fazer trabalhos 
em conjunto” 6.º1 
“Gosto dos professores” 
6.º1 
“Gosto da aula de Artes e 
Ofícios” 6.º1 
“Não ter de levar o dossier 
para casa” 6.º1 
........... 

28 

2. Pertencer 
ao projecto 
PCA 

2.1 Perspectivas 
sobre os 
professores do 
projecto 

2.1.1 Bom 
relacionamento 

“São todos uns fixes” 5.º1 
 “São alegres” 5.º1 
 “São muito chatos mas 
gosto deles” 5.º1 
“Gosto dos professores” 
5.º1 
“Todos eram legal” 5.º1 
“São bons e amigos” 6.º1 
“São muito simpáticos” 
6.º1 
......... 

14 

2.1.2 Professores 
atenciosos 

“Ajudam muito” 5.º1 
“Ajudam-nos imenso” 
5.º1 
“Temos sempre alguém ao 
pé de nós quando temos 
dúvidas” 5.º1 
“Tenho mais apoio” 5.º1 
“Dão mais atenção” 6.º1 

15 
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“Estes professores 
ajudam-nos mais” 6.º1 
......... 

2.1.3 Professores 
compreensivos 

“São mais pacientes” 6.º1 
 “São mais 
compreensivos” 6.º1 
“Têm muita paciência 
para nós” 6.º1 
 

3 

2.1.4 Professores 
com mais tempo 

“Os professores ensinam 
bem” 5.º1 
“Explicar melhor a 
matéria” 6.º1 
“A matéria é ensinada 
com mais calma” 6.º1 
“Respeitam o nosso ritmo 
de trabalho” 6.º1 
“Têm ajudado muito a 
melhorar nas notas” 6.º1 
“Até nós percebermos 
como se faz” 6.º1 
“Dão mais matéria nova 
para os alunos 
compreenderem e 
fazerem” 6.º1 

7 

2.1.5 Professores 
mais rígidos 

“São mais rígidos 
connosco” 5.º1 
........ 

2 

2.1.6 Número de 
professores 

“Mais professores, um 
para cada disciplina, não é 
um para todas, e eu acho 
melhor assim” 6.º 1 
“No primeiro ciclo só 
tinha um professor e agora 
tenho cinco, e gosto mais 
dos professores que 
tenho” 6.º1 
......... 

5 

2.2 Perspectivas 
sobre os 
colegas 

2.2.1 
Relacionamento 
entre pares 

“Gosto de fazer novos 
amigos” 5.º1 
“Receberam-me bem” 5.º1 
“Gosto de todos” 5.º1 
“São fixes” 5.º1 
“Dou-me bem com os 
meus colegas” 6.º1 
“Gosto mais dos colegas” 
6.º1 
“Tenho boa relação com 
os colegas” 6.º1 
“Os colegas já não são tão 

18 
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crianças, prefiro estes 
colegas” 6.º1 
“São mais amigáveis” 6.º1 
....... 

2.2.2 Entreajuda 
nos pares 
  

“Os colegas também me 
ajudam” 5.º1 
“Quando tenho algumas 
dúvidas a turma ajuda-
me” 5.º1 
“Algum de nós está aflito, 
um colega nosso vem-nos 
ajudar” 5.º1 
“Nesta turma todos 
ajudam, quando é preciso 
uma caneta ou mesmo na 
leitura” 6.º1 
........ 

5 

 2.2.3 Vantagens 
do número 
reduzido de 
colegas 

“Temos mais apoio por 
sermos menos alunos” 
6.º1 
“É melhor termos menos 
colegas na turma” 6.º1 
“Por sermos poucos dá 
melhor controlo para não 
nos portarmos mal” 6.º1 
........ 

5 

2.2.4 Referências 
ao passado 

“Tenho saudades dos 
meus outros colegas” 5º1 
“No 1.º ciclo brinca-se 
mais” 6.º1 

3 

2.3 
Comportamento 
da turma 

2.3.1 Satisfatório “É muito bom” 5.º1 
“A turma melhorou o 
comportamento este ano, 
mas tem de melhorar 
mais” 6.º1 
“Esta turma é mais bem 
comportada, mas às vezes 
também são mais 
rebeldes” 6.º1 
........ 

6 

2.3.2 Elementos 
desestabilizadores 

“Tínhamos o Mário (nome 
fictício) que era muito 
malcriado” 5.º1 
“Tudo era interrompido” 
5.º1 
........ 

3 

2.3.3 
Comportamento 
não satisfatório / 
instável 

“A turma porta-se pior” 
6.º1 
“Em algumas disciplinas 
só se portam mal” 6.º1 

7 
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“A turma do ano passado 
era mais bem comportada” 
5.º1 
........ 

2.4 Perspectivas 
sobre as 
disciplinas / 
conteúdos do 
Projecto 

2.4.1 Abertura às 
matérias 

“Tive mais disciplinas do 
que eu pensava, mas 
gostei” 5.º1 
“Gosto da matéria deste 
projecto” 6.º1 
“Nesta turma aprendemos 
mais matérias novas” 6.º1 
“Noto que tive mais 
disciplinas, umas 
artísticas, outra 
informática” 6.º1 
........ 

6 

2.4.2 Desejos “Gostava de ter Música e 
Dança” 6.º1 

1 

2.5  
Relação com as  
Aprendizagens 

2.5.1 
Aprendizagem 
“mais fácil” 

“Eu aprendi um bocado 
mais” 5.º1 
 “Aprendo melhor” 5.º1 
“Tem-me ajudado a 
perceber melhor as coisas” 
5.º1 
“Eu melhorei” 5.º1 
“É mais fácil” 6.º1 
“Tem sido bom nas notas” 
6.º1 
“Todos nós conseguimos 
estudar bem para ter boas 
notas” 6.º1 
 “Aprendi várias coisas 
com menos dificuldade” 
6.º1 
“Antes era difícil ler ou 
escrever, agora já sei 
melhor” 6.º1 
........ 

15 

2.6 Perspectivas 
sobre a escola 

2.6.1 Boa 
integração 

“ Esta escola recebeu-me 
bem” 5.º1 
“Integrei-me bem, tenho 
muitos amigos” 5.º1 
“Esta escola é um lugar 
interessante” 5.º1 
“Os contínuos sempre se 
deram bem comigo” 5.º1 
“Sinto-me bem cá” 6.º1 
“Sou aceite por colegas e 
professores” 6.º1 
“Estou bem integrado 

22 
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nesta escola” 6.º1 
........ 

2.6.2 Mais espaço “Tem mais espaço, mais 
campos” 6.º1 
“É muito melhor, tem 
mais espaço” 6.º1 

4 

3. 
Perspectivas 
futuras 

3.1 Perspectivas 
pessoais 

3.1.1 Futuro 
próximo na 
mesma escola 

“Continuar o estudo aqui” 
5.º1 
“Vou continuar a estudar 
cá” 6.º1 
........ 

13 

3.1.2 Futuro 
próximo noutra 
escola 

“Quero ir para outra 
escola” 6.º1 
“Quero continuar noutra 
escola” 6.º1 
........ 

4 

3.1.3 Futuro 
próximo numa 
turma de Projecto 

“Continuar num PCA” 
5.º1 
“Estudar nos currículos” 
6.º1 
........ 

5 

3.1.4 Futuro 
próximo numa 
turma regular 

“Continuar numa turma 
normal” 5.º1 
“Passar para uma turma 
normal” 5.º1 
“Quero tirar 7.º, 8.º e 9.º” 
6.º1  
........ 

5 

3.1.5 Projectos 
para o futuro 
 

“Ser médica” 5.º1 
“Ser informático” 5.º1 
“Ser veterinária” 5.º1 
“Entra na universidade e 
tirar o curso de Artes” 6.º1 
“Ser jogador futebol” 6.º1 
“Educadora infantil” 6.º1 
..... 

22 
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A�EXO I – Quadro síntese da análise de conteúdo das respostas às 
questões abertas do inquérito aplicado aos alunos das turmas 5.º 2 e 6.º 2 
 

Tema Categoria Subcategoria Indicadores Ref 
1. Relação 
com a turma 
PCA 

1.1 
Relacionamento 
com turma 

1.1.1 Sentires 
positivos 

“A turma é fixe” 6.º 2 
“Gosto de tudo nesta turma” 5.º 2 
“Gosto muito de estar no Projecto” 
6.º 2 
“Antes faltava às aulas e quando 
vim para esta turma nunca mais 
faltei” 6.º 2 
“Eu nesta turma me sinto feliz e tem 
sido positivo” 6.º 2 
........ 

22 

1.1.2 Sentires 
negativos 

“Não gosto dos alunos porque me 
ameaçam e tiram dinheiro” 5.º 2 
“Não gosto de alguns stôres” 6.º 2 
........ 

5 

2. Pertencer ao 
projecto PCA 

2.1 Perspectivas 
sobre os 
professores do 
projecto 

2.1.1 Bom 
relacionamento 

“Estes professores são mais 
simpáticos” 5.º 2 
“Gosto deles todos porque às vezes 
trazem os computadores” 6.º 2 
“Gosto mais destes professores 
porque são brincalhões” 6.º 2 
“Os professores às vezes são um 
pouco chatos mas ajudam-nos 
muito” 6.º 2 
........ 

13 

2.1.2 
Professores 
atenciosos 

“Estes professores fazem mais 
coisas connosco” 6.º 2 
“Os professores preocupam-se mais 
connosco” 5.º 2 
“Os professores são muito atentos e 
fixes” 6.º 2 
“Quando temos dúvidas vêm ao 
lugar explicar” 5.º 2 
“Quando tenho muitas dificuldades 
os professores ajudam-me” 6.º 2 
“Os professores ajudam-me mais 
nas matérias” 5.º 2 
......... 

15 

2.1.3 
Professores 
compreensivos 

“Não nos marcam falta disciplinar 
por falarmos com o colega do lado” 
5.º 2 
“Tentam ser mais compreensivos 
connosco” 5.º 2 
........ 

4 

2.1.4 
Professores com 

“Os professores explicam melhor as 
matérias” 5.º 2 

7 
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mais tempo “Os professores explicam de uma 
forma mais fácil de entender a 
matéria” 6.º2 
“As aulas são diferentes” 6.º2 
“Explicam com mais clareza” 5.º2 
........ 

2.1.5 
Professores mais 
rígidos 

“Os professores são mais exigentes” 
6.º2 1 

2.2 Perspectivas 
sobre os colegas 
do projecto 

2.2.1 
Relacionamento 
entre pares 

“Adoro os meus colegas, os outros 
eram mais criancinhas” 6.º2 
“Os meus colegas são bons amigos 
e não se gabam de ter mais do que 
os outros” 5.º2 
“São muito fixes” 6.º2 
“Brincamos todos e damo-nos bem” 
5.º2 
“Gosto mais destes colegas” 6.º2 
........ 

19 

2.2.2 Entreajuda 
nos pares 

“Trabalhamos sempre juntos” 6.º2 
“Gosto de contar com os meus 
colegas” 6.º2 
........ 

3 

2.2.3 Vantagens 
do número 
reduzido de 
colegas 

“Os professores dão mais atenção 
do que antes, pois somos menos” 
5.º2 
“Temos menos alunos e 
conseguimos trabalhar melhor” 6.º2 
“Há menos alunos e assim os profs 
dão mais atenção” 6.º2 
........ 

7 

2.2.4 
Referências ao 
passado 

“O ano passado era melhor” 5.º2 
“Gostava mais dos outros colegas” 
5.º2 

2 

2.2.5 Mau 
relacionamento 

“Não gosto dos alunos porque me 
ameaçam e tiram dinheiro” 5.º2 
“São todos maus” 5.º2 
........ 

6 

2.3 
Comportamento 
da turma 

2.3.1 
Satisfatório 

“Portamo-nos bem” 5.º2 
“Agora já nos portamos bem” 6.º2 

2 

2.3.2 Elementos 
destabilizadores 

“Alguns portam-se mal” 5.º2 
1 

2.3.3 
Comportamento 
não satisfatório / 
instável 

“Quando acordamos mal dispostos 
descarregamos tudo nos 
professores” 5.º2 
“Somos muito brincalhões e às 
vezes passamos dos limites” 6.º2 
“É um pouco complicado, somos 
mal-educados e muitas vezes não 
queremos fazer nada” 6.º2 

15 
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“Muito mal” 5.º2........ 
2.4 Perspectivas 
sobre as 
disciplinas e 
conteúdos do 
Projecto 

2.4.1 Abertura 
às matérias 

“As disciplinas são menos chatas” 
5.º2 
“Temos uma disciplina que nas 
outras turmas normais não há” 6.º2 
“Nesta turma vemos filmes e 
mexemos nos portáteis” 6.º2 
“Agora tenho TIC” 6.º2 
“Gosto das disciplinas porque são 
diferentes” 5.º2 
........ 

11 

2.4.2 Desejos “Era melhor ter música” 6.º2 
“Eu gostava de ter a disciplina da 
aula de música” 6.º2 

2 

2.5 Relação 
com as 
aprendizagens 

2.5.1 
Aprendizagem 
“mais fácil” 

“Aprendemos muita coisa que não 
aprendíamos numa aula normal” 
6.º2 
“Aprendemos melhor” 5.º2 
“Temos mais liberdade, fazemos 
trabalhos diferentes dos outros” 5.º2 
“Aprendemos mais” 6.º2 
.........  

9 

2.6 Perspectivas 
sobre a escola 

2.6.1 Boa 
integração  

“Eu na escola fui bem recebido” 
6.º2 
“Os professores receberam-me 
bem” 5.º2 
“Gosto desta escola, sinto-me bem 
acompanhado” 6.º2 
“Os funcionários tratam-me bem, 
não tenho razão de queixa” 5.º 2 
“A escola é legal” 6.º2 
....... 

17 

2.6.2 Má 
integração 

“Receberam-me muito mal” 5.º2 
“Às vezes os contínuos tratam-me 
mal” 5.º2 
........ 

3 

3. Perspectivas 
futuras 

3.1 Perspectivas 
pessoais 

3.1.1 Futuro 
próximo na 
mesma escola 

“Penso continuar a estudar aqui” 
5.º2 
“Continuar cá” 6.º2 
........ 

7 

3.1.2 Futuro 
próximo noutra 
escola 

“Ir para outra escola tirar um curso 
de informática” 6.º2 
“Para outra escola para estudar 
cozinha” 5.º2 
........ 

8 

3.1.3 Futuro 
próximo numa 
turma de 
projecto 

“Posso fazer o 9.º ano sem 
dificuldades nas turmas de 
Percursos Alternativos” 5.º2 
“Pretendo continuar a estudar na 
turma de currículos” 6.º2 

11 
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“Quero seguir com um Curso de 
Educação e Formação” 6.º2 
........ 

3.1.5 Projectos 
para o futuro 

“Jogador de futebol” 5.º2 
“Gostava de ser advogado” 6.º2 
“Penso ser professor de Educação 
Física” 5.º2 
“Educadora de infância” 6.º2 
........ 

20 
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A�EXO J – Quadro categorial para análise das entrevistas dos alunos 

 

 

Subtema Categorias Subcategorias 
Incidência das 

respostas 

História da 
Integração na turma 
PCA 

A descoberta do 
Projecto 
 
 
As condições de 
ingresso 
 
 
 
 
 
 
Antes do Ingresso 
na turma de PCA 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectivas sobre 
o ingresso na turma 
de PCA 
 

Ajuda de terceiros 
 
 
 
Melhorar o 
comportamento 
 
Melhorar o 
aproveitamento 
 
 
 
Elevado Absentismo 
 
Problemas 
comportamentais 
 
Dificuldades de 
aprendizagem 
 
 
Mais fácil 
 
Menor número de 
alunos 
 
Ultrapassar 
dificuldades 
 
Maior apoio 

W R M J I L 
 
 
W M I R 
 
R J L 
 
 
 
W M   
 
W M R 
 
 
J R L I 
 
 
W M 
 
W L 
 
 
L J R 
 
 
I 

Representações 
sobre o projecto 

Perspectivas sobre 
o projecto 

Agradável 
 
Melhoria do 
comportamento 
 
Melhoria da 
assiduidade 
 
Melhoria na 
pontualidade 
 
Melhoria das notas 
 

W R M L J I 
 
W R M J 
 
W M L 
 
M 
 
W R 
 
W R M L J 
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Bom relacionamento 
com os professores 
 
Apoio dos 
professores 
 
Bom convivio com 
os colegas 
 
 Entreajuda(alunos)  
 
Melhor aluno 
 
Mais fácil trabalhar 
na turma 
 
Matérias Novas  

I L 
 
W R 
 
W 
 
W R 
 
M L 
 
L J 

Imagem dos 
professores 

Qualidades do Bom 
Professor 

Deixar os alunos à 
vontade 
 
Impõe algumas 
regras 
 
Ser amigo 
 
Ser calmo 
 
Explica devagar 
 
Mais atento 
 
O que explica bem 
 
Ser divertido 
 

W 
 
W 
 
R J 
R L 
 
R 
 
M 
 
L 
 
I 

 Noção de Mau 
Professor 

O que grita 
 
O que despreza 
 
O que não escuta 
 
Escreve recados na 
caderneta 
 

W R I 
 
M 
 
J L 
 
R 

Representações 
sobre a escola 
integrando uma 
turma de PCA 

O melhor ano na 
escola 

Ano do projecto 
 
 
Ano da melhoria nas 
notas / transitar de 
ano 

W R M L J I 
 
 
W R M L I 
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Melhoria da 
assiduidade 
 

 
W M L 
 
 

 Perspectivas 
positivas sobre a 
aprendizagem 

Aprender mais 
 
Permite o sucesso no 
futuro 
 
Satisfação pessoal 
 
Novidade das 
matérias 
 

 R L J I 
 
W M J I 
 
 
WR L 
 
L 

 Vivências positivas 
na escola 

Gostar de estar na 
escola 
 
Estar com os amigos 
 
Gostar das aulas 
 
Gosto por algumas 
disciplinas (TIC; E. 
Física) 
 
Gostar dos 
professores 
 

W M 
 
 
R I M J 
 
 
R 
 
W J M L 
 
 
 
R L J M I W 

 Vivências negativas 
na escola 
 

Algumas aulas 
aborrecidas 

W I 
 

 Sentido da 
responsabilidade 

Dever de 
assiduidade 
 
Esforço no estudo 
 
Melhorar o 
comportamento 

W 
 
 
W M R 
 
W M R 
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A�EXO O - Resultados dos questionários aplicados aos EE (�=24) 

 

Questões 
ESCALA 

Total Nada Pouco Suficiente Muito 
f % f % f % f % 

1– Considera que a 

integração do seu 

educando nesta turma 

de Projecto ajudou o 

seu filho? 

1 4.2 --- ---- 6 25 17 70.8 24 

2 – Considera que o 

seu educando evoluiu 

ao nível das 

aprendizagens? 

--- ----- 

 

4 

 

16.7 6 25 14 58.3 24 

3 – Considera que o 

seu educando evoluiu 

ao nível dos 

comportamentos? 

--- ----- 1 4.2 8 33.3 15 62.5 24 

4 – Considera que o 

seu educando 

melhorou a sua relação 

com a escola? 

--- ----- 2 8.3 10 41.7 12 50 24 

5 – O Sr. Encarregado 

de Educação está 

satisfeito com este 

projecto de Percurso 

Curricular Alternativo? 

1 4.2 --- ---- 1 4.2 22 91.6 24 

 

 

 

 

 

 


