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Nota introdutória 

O Encontro Ensinar e Aprender com Criatividade dos 3 aos 12 anos cumpriu em 2019 a 

sua 6.ª edição, sendo paralelamente realizada a sua 1.ª edição internacional, o 1st 

International Conference on Teaching and Learning with Creativity from 3 to 12 years 

old. À semelhança dos anos anteriores, este encontro, realizado na Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, teve como grande finalidade 

sensibilizar a comunidade educativa, particularmente, educadores de infância, 

professores do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico e estudantes da formação inicial de 

professores, para a importância da criatividade como uma estratégia inovadora a utilizar 

no ensino e aprendizagem das várias áreas do currículo. Constituiu-se como espaço de 

informação, debate e reflexão com momentos diferenciados de participação e partilha, 

como conferências plenárias, comunicações orais e em póster, sessões práticas e uma 

feira de ideias criativas. Contou com 130 participantes, entre educadores de infância, 

professores do ensino básico, docentes do ensino superior e estudantes da formação 

inicial de professores, tendo sido apresentadas 2 conferências plenárias, 34 

comunicações orais, 19 comunicações em póster e 6 sessões práticas.  

Este livro de atas contém apenas os textos integrais dos participantes que submeteram o 

artigo referente ao trabalho por si apresentado no CRIA 2019. Os vinte artigos 

constantes deste documento abrangem áreas diferenciadas (e.g. Matemática, Português, 

Ciências Naturais, História e Geografia de Portugal, Música, Educação Física, TIC, 

Cidadania e Desenvolvimento) e incidem sobre vários níveis de ensino (Pré-escolar, 1.º 

CEB, 2.º CEB, Ensino Superior), tendo sido sujeitos a um processo de revisão cega por 

pares. 
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MATDANCE – Conexões criativas e motivação 

Mercedes Prieto, merce.prieto@sapo.pt 

 

Resumo. O projeto MatDance resulta de uma experiência de ensino no 

âmbito de uma investigação desenvolvida na modalidade de design-

research por uma equipa interdisciplinar, com o objetivo global de 

compreender o potencial do estabelecimento de conexões entre a 

Matemática e a Dança para a aprendizagem dos alunos. A experiência em 

sala de aula foi realizada durante o ano letivo 2015/2016 com uma turma 

do 3.º ano de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico. A análise revela a 

satisfação e gosto das crianças com o facto de terem conseguido aprender 

diferentes conteúdos de Matemática, a dançar o Malhão e o Vira, entre 

outras danças, com confiança e prazer, num ambiente emocionalmente 

positivo. 

Palavras-chave: Dança; Matemática; Conexões; Motivação. 

 

A Dança: um contexto rico em conexões e criativo 

A dança educativa contribui para o desenvolvimento da criatividade e das capacidades 

motoras que os alunos necessitam, sendo reconhecido o seu potencial para o 

crescimento  harmonioso das crianças, assim como para o seu desenvolvimento global 

(Laban, 1978; Monteiro, 2007). A experiência de dançar convoca, em geral, 

sentimentos positivos, como a melhoria da autoestima e confiança, reduz a ansiedade e 

o stress, o que predispõe os alunos para a aprendizagem. Além de satisfazer as 

necessidades lúdicas e libertar tensões, proporciona experiências estéticas e expressivas 

que vão ao encontro dos objetivos definidos pela Direção Geral de Educação do 

Ministério de Educação (ME, 2019), que contemplam a promoção da criatividade, 

seguindo os princípios da metodologia Laban. Assim, a operacionalização das 

aprendizagens essenciais que o Ministério da Educação indica na área da Dança,  

promovem a criatividade do aluno a partir de conhecimentos como: a exploração da 

movimentação do corpo através de diferentes ações motoras; o conhecimento do espaço 

a partir de diferentes formas da sua ocupação em trajetórias e níveis; a noção do tempo 

com estruturas rítmicas que apresentem diferentes pulsações, velocidades e durações 

assim como dinâmicas; ainda propõe explorar as relações entre os movimentos do 

próprio corpo, com os outros alunos em diferentes formações espaciais e com a 

utilização de objetos.  
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Outra forma de dança que também é indicada em contexto escolar é a dança tradicional 

internacional (Batalha, 2004; Moura, 2011). Esta visa promover a comunicação não 

verbal favorecendo o conhecimento, o respeito e aceitação de outras culturas, a partilha 

e a socialização (Araújo, Prieto & Bezelga, 2012; Moura, 2011). Além disso, o baile em 

grupo funciona como uma válvula de escape para os problemas, mantendo unido o 

grupo humano (Ossona, 1988), facto que pode mobilizar-se a favor da Matemática, 

disciplina em que os factores afetivos podem obstaculizar a aprendizagem (Hannula, 

2006). 

As formas de dança educativa e tradicional, surgem como um domínio especialmente 

interessante para o estabelecimento de conexões externas com a Matemática. Watson 

(2004) dá conta de quatro características gerais da Dança que a relacionam diretamente 

com conteúdos da Matemática: a) Exploração espacial: faculta a compreensão da 

geometria e as suas transformações, como são as simetrias de reflexão, a translação e a 

rotação; b) O ritmo: permite explorar os números e as frações a partir da sensibilização 

cinestésica e musical; c) A estrutura: contribui no entendimento de combinações, 

permutações, teoria de grafos e teoria de grupos; d) A simbolização: presente nos 

processos de sistematização em notação de coreografias. Em particular, entre a Dança e 

a Geometria está o facto de ambas lidarem com o espaço, formas, posições, movimentos 

e trajetórias, mas também ambas recorrerem a representações diversas para raciocinar e 

comunicar (Spanghero, 2011). A dança tradicional, por ser uma forma de dança de 

transmissão oral, nunca precisou de notação, porém com o abandono desta forma de 

dança nos seus contextos naturais, surgiu a preocupação com seu registo, para memória 

futura. Por exemplo, o professor de dança tradicional galega Sergio Cobos (2018) 

publicou um sistema de notação denominado “Bailegramas” no qual identifica e 

denomina os diferentes padrões de movimentos que, por sua vez, são representados por 

símbolos, passando assim de uma representação ativa ou cinestésica para uma 

representação verbal e simbólica. 

Neste sentido, a investigação em educação matemática tem revelado a grande 

importância das representações múltiplas por constituir um grande apoio para o 

raciocínio que implica a resolução de problemas (NCTM, 2017). Assim, a exploração 

das representações das coreografias das danças estruturadas, como são as tradicionais, 

com os alunos é um contexto rico em conexões Matemática-Dança que facilita o 

desenvolvimento do sentido espacial (Canavarro & Prieto, 2018). Os processos 
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matemáticos que os alunos têm de efetuar quando criam novas coreografias, utilizando 

os movimentos e ritmos dados pelo professor ou experimentados a partir da música ou 

outros estímulos, constituem problemas a resolver que implicam conexões entre ações 

motoras, representação de trajetórias e comunicação verbal ou corporal das ideias 

(Rosenfeld, 2013; Schaffer, Stern & Kim, 2001).  

Alguns autores reclamam que a possibilidade de ter experiências cinestésicas de ideias 

matemáticas abstratas pode ajudar os alunos a compreender melhor os conceitos 

matemáticos (Domingo, 2009; Leandro, 2015; Moore & Linder, 2012). Conceitos do 

domínio da Geometria como são o raio, o centro, o diâmetro, os vértices, os ângulos, 

inclusive o volume, assim como os atributos mensuráveis e a aplicação de técnicas para 

determinar medidas, são novas aquisições que os alunos evidenciaram no projeto 

MatDance (Martinez, 2018).  

Metodologia que seguiu a investigação  

O MatDance é um projeto que resulta de um estudo realizado por Mercedes Prieto 

Martinez sob a orientação da Doutora Ana Paula Canavarro e a Doutora Ana Isabel 

Ferreira Matos, no âmbito de um doutoramento em Ciências da Educação na 

Universidade de Évora com o título: “A Dança como contexto para a aprendizagem da 

Matemática”. Esta investigação visava proporcionar conhecimento sobre as conexões 

entre a Matemática e a Dança Tradicional e Criativa para a aprendizagem dos alunos.  

Os objetivos que nortearam esta investigação foram os seguintes: 

1. Descrever e analisar as atitudes manifestadas pelos alunos, em especial 

relativamente à Matemática, decorrentes das conexões com a Dança; 

2. Descrever e analisar os conceitos matemáticos que os alunos revelam ter 

adquirido associados à Dança; 

3. Descrever e analisar as representações matemáticas que os alunos 

desenvolveram nas conexões com a Dança. 

A metodologia que seguiu esta investigação foi de natureza qualitativa e interpretativa. 

A modalidade escolhida foi o design research que implicou o desenho de uma 

experiência de ensino inovadora que procurava analisar as aprendizagens dos 

estudantes, tanto durante o seu decurso como após a sua finalização (Gravemeijer & 
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Cobb, 2006). Destaca-se que um dos objetivos do design research é produzir novas 

teorias que provocam inovações nos contextos educativos. 

O estudo envolveu uma turma do 3.º ano do Ensino Básico, composta por 26 alunos e o 

seu professor titular. Esta experiência de ensino exploratório concretizou-se durante o 

ano letivo 2015/2016. 

As tarefas relativas ao projeto foram criadas pela professora-investigadora de Dança e 

pela orientadora – professora de Didática da Matemática. Estas tarefas estavam focadas 

nos conteúdos matemáticos solicitados pelo professor, que também era ouvido acerca da 

sua adequação aos alunos. O desenvolvimento das tarefas com a turma era 

acompanhado por todos, estando as atividades da Dança a cargo da professora-

investigadora de dança, e as discussões das respostas às tarefas matemáticas a cargo do 

professor titular da turma. 

O projeto desenrolou-se em duas fases. A primeira teve por base a realização de 

atividades de dança na Biblioteca, a que se seguia a exploração das tarefas matemáticas 

correspondentes na sala de aula normal. Estas sessões tinham periodicidade semanal e 

duravam duas horas, sendo o tempo equilibradamente dividido entre as duas partes. As 

danças eram escolhidas e adaptadas de modo a fazerem emergir os conceitos 

matemáticos desejados. Na parte da Dança, os alunos aprendiam efetivamente a dançar, 

após os períodos de aquecimento em que, entre outras coisas, aprendiam alguns passos 

básicos requeridos nas danças a abordar. De seguida, os alunos seguiam para a sala de 

aula normal na qual trabalhavam em tarefas matemáticas sobre a dança acabada de 

dançar. Tratavam-se de tarefas desafiantes, com apelo a representações múltiplas e suas 

conexões, que eram resolvidas em pares ou pequenos grupos, sendo posteriormente 

discutidas em plenário na turma, numa prática que se pretendia de ensino exploratório 

da Matemática (Canavarro, 2011). Esta fase durou três meses, desde outubro a 

dezembro, concretizando-se nela doze sessões nas quais os alunos aprenderam diversas 

danças tradicionais e executaram outras danças espontâneas, que serviram de contexto à 

abordagem de temas diversos da Matemática, nomeadamente da área da Geometria. Em 

simultâneo, a resolução das tarefas implicava o desenvolvimento de capacidades 

matemáticas transversais, como a resolução de problemas que se colocaram em 

diferentes danças e a representação matemática de coreografias, exigindo relacionar as 

representações ativas (relativas aos movimentos dos corpos dos alunos) com as 
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representações icónicas (que traduziam por imagens de posições-chave e deslocações 

efetuadas nas danças).  

A segunda fase do projeto realizou-se entre abril e junho e foi composta por sete 

sessões, também com a duração de duas horas cada. Nesta fase procurámos reforçar a 

integração da Matemática e da Dança. Todo o trabalho era desenvolvido na Biblioteca, 

e as tarefas matemáticas surgiam entrelaçadas com as de Dança. A Matemática era 

chamada em duas situações. Uma era para caracterizar estruturas, formas e padrões 

rítmicos presentes nas danças, dando resposta a problemas concretos que se colocavam 

ao dançar. A outra situação era para reproduzir ou recriar novas danças, apelando à 

criatividade dos alunos, o que requeria uma representação escrita de forma precisa com 

vista à dança poder ser entendida, partilhada e reproduzida de forma ativa 

posteriormente com outras pessoas.  

Nesta fase, as danças continuaram a ser escolhidas e adaptadas com os mesmos critérios 

e as tarefas matemáticas mantiveram a sua natureza desafiante, embora optássemos por 

incluir textos menos longos nos enunciados e pedíssemos registos escritos mais 

completos, prescindindo de discussões coletivas muito extensas. Os alunos aprenderam 

quatro novas danças e foi possível explorar conteúdos diversos como as isometrias, no 

plano e no espaço, bem como os volumes, o metro cúbico e seus submúltiplos. Em 

simultâneo, os alunos tiveram oportunidade de resolver mais problemas, como por 

exemplo, um problema que se coloca efetivamente na Dança a nível profissional, 

relativo à feitura de marcações escritas no chão com vista a servirem de referências das 

posições corretas que os dançarinos devem assumir, para obterem uma coreografia o 

mais perfeita possível.  

As danças do “Malhão” e o “Vira de Elvira” 

Escolho estas duas danças tradicionais como exemplo das duas fases da experiência de 

ensino e por nos encontrarmos no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, situado no 

coração do Minho, região onde na atualidade estas danças são realizadas em contextos 

lúdicos e festivos.  

O Malhão, abordado na segunda aula da experiência de ensino, visou proporcionar aos 

alunos um primeiro contacto com uma dança tradicional portuguesa simples, de modo a 

poderem experimentar o universo coreográfico das danças tradicionais. Durante as 

aulas, os alunos desenvolveram a sua linguagem específica com aprendizagem do ritmo, 
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o passo base denominado passo do Malhão (1, 2, 3, hop) e a orientação espacial com 

diversas rotações. A coreografia original do Malhão foi simplificada na componente 

espacial devido às voltas rápidas, atendendo ao reduzido nível de desenvolvimento 

motor dos alunos. Desde logo manifestaram muita alegria, a maioria cantava e dançava 

ao som da música, enquanto batia palmas ao ritmo da música, mas também se 

verificaram atitudes de vergonha e resistências, em especial por parte de alguns rapazes. 

No entanto, um dos rapazes, sinalizado como tendo muitas dificuldades de 

aprendizagem, revelou-se rapidamente feliz e com muitas competências na 

aprendizagem dos conteúdos específicos do Malhão. Globalmente, foi notória a 

descoordenação motora de membros superiores e inferiores, as dificuldades de 

orientação e de articulação com o ritmo da música.  

De seguida, os alunos resolveram uma tarefa de matemática, já na sala de aula, onde o 

colocamos a música de fundo e assim alguns alunos continuaram a dançar com os 

braços no ar muito felizes (Figura 1).  

 

Figura 1. Alunos resolvem tarefa matemática relativa a dança  

do Malhão na sala de aula. 

 

A nível de conteúdos matemáticos a explorar, a tarefa elaborada permitia explorar as 

noções de localização e orientação no espaço, situando-se e deslocando-se nele. 

Também pretendia promover a utilização de representações icónicas associadas às 

representações ativas presentes na dança, em especial relativas as formações espaciais e 

às figuras dançadas. As últimas questões da tarefa serviam para relacionar as direções 

dos segmentos de reta com os quartos de volta necessários para transitar de umas para 

as outras (Figura 2), chegando à generalização que realizando um número par de 

quartos de volta são paralelas e com um número ímpar são perpendiculares. 
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Figura 2. Detalhe das rotações utilizando triângulos e setas curvas. 

 

O Vira de Elvira realizou-se na segunda fase da experiência na qual se integrou a 

Matemática com a Dança em tarefas e problemas que surgiam durante a aula de Dança, 

como por exemplo as marcações do chão para dançar em posições mais rigorosas. 

Trata-se de uma dança tradicional portuguesa que se dança em quadrilhas, ou seja, em 

grupos de quatro dançarinos posicionados nos vértices de um quadrado, que interagem 

uns com os outros aos pares alternados realizando um passo base em ritmo ternário de 

elevada dificuldade, apenas o aluno sinalizado com dificuldades de aprendizagem 

conseguia executa-lo, com o qual foi necessário realizar adaptações para todos mudando 

o passo base para um passo de marcha.  

Do ponto de vista da Dança, pretendíamos proporcionar aos alunos o conhecimento de 

danças em quadrilhas, realizar trajetórias curvas e lineares articuladas com o ritmo da 

música, coordenar movimentos individuais com os dos parceiros da própria quadrilha e 

das outras quadrilhas e realizar posturas e gestos simétricos aos pares. As atitudes nesta 

fase do projeto eram de alegria, concentração, maior à-vontade e cooperação. Também 

se notou um melhor controlo motor e orientação espacial, uma melhor compreensão da 

estrutura musical e coreográfica e uma boa sincronização com a música e coordenação 

entre parceiros. Na figura 3, podemos observar quatro dos alunos, três deles com planos 

de adaptação curricular, onde demostram as posições e as figuras dançadas do “Vira de 

Elvira” adaptado. 
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Figura 3. Quatro alunos como modelo para aprender o Vira de Elvira. 

 

Do ponto de vista da Matemática, para além desta dança permitir compreender e 

executar simetrias de reflexão e simetrias de rotação no espaço, ela deu oportunidade de 

resolver o problema da marcação do chão para desenvolver o sentido espacial 

(localização e distâncias), reconhecer e realizar representações icónicas associadas à 

interpretação dos movimentos/posições-chave. Os alunos apresentaram propostas que 

foram discutidas entre todos, sendo eleita a que lhes pareceu mais eficaz. Esta foi 

reproduzida no chão com a colaboração de todos, o que obrigou a definir uma estratégia 

concertada para lidar com o chão nas suas dimensões reais. 

Resultados do MatDance relativamente à motivação 

Para efeitos do tema apresentado na conferência plenária do CRIA 2019, considero 

apenas os resultados da análise de conteúdo dos dados recolhidos a partir dos inquéritos, 

textos dos alunos e as entrevistas ao professor, quanto ao primeiro objetivo do estudo, 

relacionado com as atitudes manifestadas pelos alunos, relativamente à Matemática, 

decorrentes das conexões com a Dança.  

De seguida apresento os resultados da investigação de Martinez (2018) relativos à 

motivação onde se mostram as evidências das emoções prazerosas como a alegria e 

orgulho que provoca sentimentos como gosto e diversão (Hannula et al., 2016). 

A análise dos textos escritos pelos alunos revela diversas referências relativas à 

categoria da motivação promovida pelo projeto MatDance. A palavra “divertir” aparece 

mencionada 10 vezes e a palavra “gostar” aparece referida 13 vezes. Também palavras 

como “engraçado”, “adorei” e “giro” estão presentes no discurso da reflexão final. Nas 

evidências selecionadas, reporto as autorias das produções dos alunos usando as iniciais 
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dos seus nomes de modo preservar a sua identidade. Exemplos retirados dos textos dos 

alunos onde aparece a palavra divertir:  

Eu aprendi com a Dança muitas coisas divertidas e também com a Matemática 

(IP); 

Porque me diverti, aprendi muito, aprendi as voltas... aprendi distâncias. E os 

quadrados” (JR); 

Porque senti-me bem ao dançar e diverti-me (SG); 

Porque diverti-me muito ao dançar com a professora aprendi muitas coisas, por  

exemplo, os quadros as voltas e a Matemática (TS); 

Achei muito divertido, engraçado e aprendi a dançar (LB); 

Foi muito divertido e a professora ensinava muito bem (TP). 

 

Apresento também evidências das emoções sentidas pelos alunos, refletidas nos seus 

textos, onde aparece a palavra “gostar”: 

Também gostei da “Troika”, porque aprendemos os raios e foi muito divertido (TP); 

Gostei quando andávamos às voltas e fazíamos os pares (MR); 

Também gostei muito da música do balão e da sardinha porque na da sardinha aprendi 

novas multiplicações e no final da do balão quando o balão rebenta é  muito giro para 

mim (GT); 

Gostei muito destes meses de dança-matemática (SG); 

Gostei muito de conhecer a professora (MR); 

Gostei muito muito foi da dança da “Troika”. Porque é uma dança gira é difícil decorar 

os passos e os lugares, mas acho que nós vamos conseguir decorar (BF). 

 

Os alunos atribuíram uma enorme importância ao MatDance enquanto possibilidade de 

estabelecer conexões entre a Matemática e a Dança e alguns referem esta ideia mais do 

que uma vez e com exemplos concretos de conteúdos que compreenderam melhor, 

nomeadamente da Geometria, mas não só. A coreografia mais nomeada é a da Troika 

por ser a dança que mais gostaram de dançar, a mais divertida e que constitui um 

desafio por ser difícil. Também revelam a relação estabelecida com a professora de 

dança. 

A análise de conteúdo das entrevistas feitas ao professor face à motivação, revela que 

este aspeto é muito relevante para o professor porque o refere em todas as entrevistas 

que foram feitas. Apresentamos um excerto do texto da segunda entrevista na qual 

afirma ter visto mudanças de comportamento nos alunos, como o da pontualidade e 

maior predisposição, devido à motivação que o projeto MatDance provocava: 

E de facto, quando eu consigo fazer um menino ou dois que chegam sempre meia 

hora atrasados, todos os dias, todos os dias, às quintas-feiras chegarem a horas, isto 

é o reflexo que a motivação está ali. A motivação foi sempre o aspeto fulcral desta 

atividade. Enorme motivação, enorme predisposição, o sentido e um desejo de que 

a quinta feira se aproximasse o mais depressa possível. Este foi o primeiro aspeto 

mais positivo que nos tiramos disto (professor, terceira entrevista). 
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Nas entrevista o professor revela evidências da motivação dos alunos que passaram a 

gostar mais da disciplina, nomeadamente as crianças em que o professor identificava 

maiores dificuldades em Matemática: 

Agora, a parte principal, a questão da Matemática. É redundante dizer isto, já o 

referi, mas houve meninos que, com certeza, aprenderam melhor muitos dos 

conteúdos. Houve meninos que se predisposicionaram melhor para aprender novos 

conteúdos (professor, segunda entrevista);  

 

Mas é muito bom verificar que também por isto mais dois ou três que não 

gostavam. Estou-me a lembrar da AP, por exemplo, que já diz que gosta da 

Matemática e que não gostava e mais três ou quatro a quem a Dança associada à 

Matemática fez despertar algum interesse (professor, terceira entrevista);  

 

Não houve aqui nenhum menino, mesmo aqueles com mais dificuldades na 

Matemática ou na expressão, que tivesse dito que não gostava. Não tenho a noção 

que alguém tenha dito: não gostei! (professor, quarta entrevista).  

 

Conclusões 

Quanto à motivação, as conclusões a que se chegou no projeto MatDance (Martinez, 

2018) é que as conexões entre a Matemática e a Dança se manifestam como um 

potenciador de emoções positivas, nomeadamente alegria. Os alunos revelaram que se 

divertiram muito com a experiência, em grande medida pelas atividades da Dança 

(Araújo et al., 2012; Fontana & Sébire, 2016; Moura, 2011) que satisfazem as suas 

necessidades lúdicas de criança. Esta dimensão lúdica da Dança permite exteriorizar 

sentimentos e desejos através da expressão corporal (Laban, 1978; Monteiro, 2007). 

Muitas das emoções eram provocadas pelo facto das tarefas contemplarem uma 

componente afetiva (Goldin, 2014) e gerarem orgulho quando desafiantes e bem 

sucedidas. De acordo com Hannula e colegas (2016), quando os alunos fracassam em 

tarefas matemáticas que consideram de alto valor, a resposta emocional gerada é de 

ansiedade. Esta emoção provoca uma atitude negativa, passando o aluno a considerar 

que a aprendizagem da Matemática é difícil. No nossa investigação, encontrámos alunos 

que apresentavam mais dificuldades ou que não gostavam da Matemática mas que 

tinham uma boa prestação em atividades expressivas como a Dança, tal como sucedia 

no estudo realizado por Mbusi (2011), no qual a aprendizagem da Matemática dos seus 

alunos foi influenciada positivamente pelo contexto familiar criado pelas danças 

tradicionais, cuja prática proporcionava orgulho aos bailarinos. Da mesma forma, a 

participação no MatDance, fez com que alguns alunos mudassem de opinião e 

obtivessem sucesso porque o contexto no qual se realizavam as aprendizagens de 
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conteúdos abstratos da Matemática era proporcionado pela Dança (Domingo, 2009; 

Leandro, 2015; Rosenfeld, 2013; Sheaffer et al., 2001)). De acordo com MacLeod 

(1992), as questões afetivas são muito importantes para a aprendizagem da Matemática, 

o que se verificou neste estudo. 
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Resumo. O pensamento criativo (PC), um dos fatores mais valorizados 

para o sucesso individual e coletivo nestas primeiras décadas do século 

XXI, tem vindo a despertar um crescente interesse nas sociedades 

contemporâneas. Sendo complexo e manifestando-se de forma 

multidimensional, o PC é relevante em todas as esferas da vida humana e 

crucial na preparação dos/as alunos/as para uma cidadania crítica, 

responsável e interventiva. No entanto, e apesar de reconhecido como uma 

meta educacional, o PC é pouco valorizado pelos currículos e pelas 

escolas, em geral. Esta poderá ser uma das explicações possíveis para a 

reconhecida “crise de criatividade” que se tem evidenciado, por exemplo, 

na redução significativa e continuada dos resultados de testes de 

criatividade aplicados ao longo das últimas três décadas.  

Considerando o exposto, pretende-se apresentar uma proposta de uma 

atividade didática destinada ao 1.º Ciclo do Ensino Básico que se enquadra 

nas orientações curriculares preconizadas pela “Educação para a 

Cidadania” e pelas “Aprendizagens essenciais” de Estudo do Meio, 

nomeadamente as relacionadas com a mobilização de saberes na 

compreensão da realidade e na resolução de situações e problemas do meio 

em que os/as alunos/as se inserem. As finalidades desta atividade visam 

também, estre outras, fomentar o desenvolvimento da criatividade dos/as 

alunos/as e capacitá-los/as, desde cedo, como agentes sociais de mudança 

para uma atuação cidadã significativa e marcante. 

Palavras-chave: criatividade; cidadania; participação. 

 

Introdução 

A educação, tal como está estipulado na Lei de Bases do sistema Educativo Português 

(LBSE, 1986) deve promover o desenvolvimento integral dos/as alunos/as e prepará-

los/las para uma cidadania interventiva e responsável. Para tal, é necessário encorajar 

os/as alunos/as a participarem, desde cedo e de forma reflexiva e gradualmente 

autónoma, nas decisões tomadas pela comunidade, em particular, quando estas os/as 

envolvem diretamente. No entanto, a participação informada pressupõe um 

conhecimento aprofundado da sociedade em que se inserem, razão pela qual a escola 

deve promover e mediar o contacto com a realidade e com as organizações sociais e 

políticas que estruturam a democracia em Portugal.  
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Em simultâneo, e uma vez que a criatividade desempenha um papel crucial para o 

progresso social e económico das sociedades, espera-se que a escola desperte o 

potencial criativo dos/as alunos/as e promova o desenvolvimento das capacidades e 

sensibilidades associadas ao pensamento criativo (e.g., curiosidade) (OCDE, 2015). No 

entanto, encorajar e apoiar o desenvolvimento da criatividade é uma tarefa difícil para 

os/as professores/as, em parte devido à complexidade do conceito em si, da sua 

operacionalização e avaliação em sala de aula, mas também devido à ausência de 

formação específica para o efeito. 

Depreendendo-se do exposto, a necessidade de criação de recursos educativos que 

possam apoiar os/as professores/as na promoção da criatividade, assume-se como 

objetivo planear uma proposta didática que ainda não implementada, enquadrada na 

temática da Educação para a Cidadania. Esta foi construída em torno do princípio de 

que os/as alunos/as são cidadãos/ãs consagrados/as desde o nascimento com o direito (e 

dever) de participarem nas decisões relativas ao seu meio; e que as crianças são capazes 

de, a partir das suas próprias visões individuais do mundo em que vivem, questionar, 

refletir e gerar ideias entusiastas e inovadoras através do exercício de uma cidadania 

criativa e socialmente transformadora. 

Enquadramento Teórico 

O crescente interesse político e académico pela educação para a cidadania e pela 

criatividade, ao longo das últimas décadas, tem-se evidenciado no número crescente de 

documentos orientadores e de investigações científicas que têm procurado nortear a sua 

concretização em contexto escolar. Isto, porque a escola, enquanto instituição 

promotora de aprendizagens, continua a ser um dos espaços mais vocacionados para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas com real impacte na formação dos/as alunos/as. 

É ainda relevante destacar o papel mediador do/a professor/a na conceção e/ou seleção e 

implementação de atividades didáticas centradas nos/as alunos/as que incentivem novas 

vivências com vista a uma efetiva educação para a cidadania e desenvolvimento da 

criatividade. 

Educação para a Cidadania 

A introdução da Educação para a Cidadania nos currículos nacionais traduz uma 

mudança de paradigma marcante. As crescentes preocupações relativas à segurança e 

futuro das democracias conduziram os sistemas educativos a reformularem o modo 
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como encaravam as finalidades da educação em geral (Brown & Fairbrass, 2009). As 

orientações da UNESCO (2015), a título ilustrativo, reiteram a importância de educar as 

crianças, desde cedo, para a cidadania através da compreensão dos princípios e 

instituições que estruturam a sociedade democrática e da consciencialização para as 

liberdades e responsabilidades individuais e comunitárias de cada indivíduo. A nível 

nacional, e na mesma linha de pensamento, também a Lei de Bases do Sistema 

Educativo (1986, art.º 2) consagra o direito a uma educação plena que potencie a 

formação de cidadãos livres, autónomos e com espírito democrático.  

De igual modo, a estratégia de “Educação para a Cidadania” definida pela Direção 

Geral de Educação (2012, p. 1) assume o mesmo compromisso, nomeadamente na “(…) 

formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os 

seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, 

pluralista, crítico e criativo”. Esta visão tem eco ainda nas orientações curriculares 

“Aprendizagens Essenciais” de Estudo do Meio do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

designadamente na mobilização, pelos/as alunos/as, de “(…) saberes culturais, 

científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para resolver situações e 

problemas do quotidiano” e na aquisição de “(…) atitudes e valores que promovam uma 

participação cívica de forma responsável, solidária e crítica” (Direção Geral de 

Educação, 2018, p. 2). Em consonância, o “Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória” apresenta um conjunto de “(…) competências que as crianças e os jovens 

devem adquirir como ferramentas indispensáveis para o exercício de uma cidadania 

plena, ativa e criativa na sociedade da informação e do conhecimento em que estamos 

inseridos” (Ministério da Educação, 2017, p. 10).  

Enquadrada nos referenciais apresentados e no facto de cada decisão tomada por um 

indivíduo, grupo ou instituição, ter o potencial de afetar outros indivíduos, grupos ou 

instituições, a Educação para a Cidadania deve ajudar os/as alunos/as a questionarem e 

compreenderem os efeitos e consequências dessas decisões, suas e dos/as outros/as 

(Brown & Fairbrass, 2009). 

Sendo inegável o contributo das instituições educativas para o estabelecimento dos 

parâmetros de socialização e para a aprendizagem de valores, normas e regras de 

conduta social (Fonseca, 2001), importa dar voz aos/às alunos/as e valorizar as suas 

iniciativas e a participação ativa (Gaitán & Liebel, 2011). Neste sentido, é necessário 

que os/as professores/as criem oportunidades para que os/as alunos/as se possam 
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aventurar, com alguma orientação, mas livres para explorarem, inventarem (e 

experimentarem o erro): i) na identificação de problemas do meio envolvente que lhes 

dizem respeito; ii) na análise e tomada de decisão informada; e iii) na apresentação de 

soluções inovadoras e/ou criativas.  

Criatividade 

A criatividade, que pode ser definida como uma forma de pensamento multidimensional 

intencional, individual ou coletiva que manipula símbolos ou objetos para gerar, testar e 

aplicar ideias alternativas e/ou originais com vista à resolução de problemas (Sternberg, 

2012; Torrence, 1966), é amplamente valorizada pelas sociedades contemporâneas. No 

entanto, a criatividade é um conceito complexo e o “(…) resultado de processos 

cognitivos particulares, atitudes, valores e emoções” (Runco, 2007, p. 192). Esta 

complexidade aliada à diversidade de modelos teóricos, à ênfase da avaliação curricular 

na reprodução do conhecimento, à “padronização” do ensino ou à ausência de formação 

específica para os/as professores/as, inibe e dificulta fortemente a sua promoção em sala 

de aula (Kupers, Lehmann-Wermser, Mc Pherson, & van Geert, 2019; Runco, 2007; 

Sternberg, 2012).  Estas barreiras poderão justificar os reduzidos níveis de criatividade 

dos/as alunos/as, principalmente nos primeiros anos de escolaridade (Kim, 2011). 

Apesar desta realidade, a criatividade é considerada um potencial de todos os indivíduos 

que pode ser desenvolvido (aptidões, conhecimento, estruturas cognitivas, ambiente, e 

motivação – sobretudo intrínseca) quando devidamente estimulado (Torrance, 1966; 

Sternberg, 2003). Assim, a sala de aula deve assumir-se como um espaço de discussão 

aberta e de aprendizagem flexível que incentive, entre outros exemplos, a redefinição 

inovadora de problemas, a análise crítica das ideias geradas pelos/as alunos/as ou o 

confronto e persistência face às dificuldades (Sternberg, 2003). Efetivamente, alguns 

autores, tais como Cramond (2008), Runco (2007) ou Smith e Smith (2010), 

consideram a atitude docente (investir no desenvolvimento da sua própria criatividade, 

pensar em “voz alta” e partilhar com a turma as suas ideias e fracassos), a ação didática 

do/a professor/a como orientador/a e a existência de uma cultura de sala de aula 

favorável à expressão da criatividade como condições fundamentais para o seu 

desenvolvimento pelos/as seus/suas alunos/as. Neste sentido, Beghetto (2010) e 

Sternberg (2003) caracterizam a sala de aula criativa como um ambiente onde os/as 

alunos/as: 

a) compreendem que é esperado e encorajado que sejam criativos/as; 
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b) têm consciência de que não existe apenas uma perspetiva ou abordagem e que 

podem existir diferentes respostas/soluções para um mesmo problema; 

c) se sentem ouvidos, respeitados, apoiados e seguros na apresentação de ideias 

diferentes e alternativas; 

d) têm tempo suficiente para a incubação, reflexão, seleção e testagem das ideias 

geradas; 

e) Reconhecem a inevitabilidade de ter de se falhar algumas vezes para se obter 

sucesso noutros momentos.  

Esta mudança que implica, necessariamente, um afastamento em relação a práticas 

letivas mais “tradicionais”, autoritárias e de maior controle da produção e intervenção 

dos/as alunos/as, pode ser difícil de concretizar (Hayes, 2011; Vieira e Tenreiro-Vieira, 

2016). Uma recomendação que, segundo estes/as e outros/as investigadores/as, pode 

contribuir para um ambiente de trabalho construtivo passa por os/as professores/as 

definirem, inicialmente, com os/as alunos/as, um conjunto de regras de participação 

positiva que conduzam à partilha organizada de ideias. De igual modo, a complexidade e 

as dificuldades inerentes à promoção da criatividade tornam ainda mais premente a 

disponibilização de ações de formação que possibilitem, aos/às professores/as, o 

desenvolvimento de competências docentes que facilitem a ambicionada adoção de uma 

abordagem didática voltada para tarefas e aprendizagens mais criativas. 

Alicerçada nos princípios descritos, apresenta-se em seguida uma proposta didática para 

o Estudo do Meio cuja conceção teve como principal objetivo didático a promoção da 

criatividade no contexto da Educação para a Cidadania. 

Proposta didática “Cidadania criativa: observar e pensar para intervir” 

As aprendizagens realizadas nos primeiros anos de escolaridade são consideradas 

determinantes para o desenvolvimento pleno da criança e para a construção da própria 

identidade individual e social. Para além deste facto, Lansdown (2001) advoga, no 

relatório “UNICEF Innocenti Insights”, o envolvimento e a participação das crianças, 

desde cedo, nas tomadas de decisão, bem como o direito a serem ouvidas nos assuntos 

que afetam as suas vidas e de saberem que as suas opiniões e pontos de vista são tidos 

em consideração, com seriedade. Ancorada nestes pressupostos, a presente proposta 

didática pretende fomentar o desenvolvimento de valores democráticos, desafiando os/as 

professores/as e os/as alunos/as a saírem da escola para descobrirem o meio local, mais 

concretamente os espaços locais destinados ao público infantil.   
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Associando-se o desenvolvimento da criatividade a projetos e/ou situações-problema 

abertos, importa clarificar que a proposta que se descreve é apenas uma sugestão flexível 

e aberta a diferentes abordagens e estratégias de implementação. Toda a sequência 

apresentada pode ser explorada com ajustes e mesmo aperfeiçoada, pelo/a professor/a e 

pelos/as alunos/as, de acordo com a especificidade de cada situação e contexto. 

Princípios orientadores e etapas 

A conceção desta proposta baseou-se numa adaptação das etapas para a construção de 

projetos de cidadania descritas por Brown e Fairbrass (2009), a saber: 1. Identificar a 

situação-problema; 2. Aprofundar a temática; 3. Planificar uma estratégia de ação; 4. 

Agir; 5. Refletir. 

Por sua vez, a planificação das atividades que integram as etapas enumeradas regeu-se 

pelos seguintes princípios: i) deveriam encorajar a curiosidade natural, o questionamento 

e a reflexão dos/as alunos/as; ii) deveriam relacionar-se com o quotidiano e ser 

significativas para os/as alunos/as; iii) deveriam fomentar a exploração e o 

conhecimento do meio envolvente; iii) deveriam privilegiar uma abordagem 

colaborativa (grupos heterogéneos que contemplam diversas forças, limitações e pontos 

de vista possibilitam gerar um maior número de ideias e perspetivas diferentes); e iv) 

deveriam promover o desenvolvimento explícito e intencional da criatividade, mas 

também de outras capacidades cognitivas, como as de pensamento crítico, e ainda de 

competências diversas (e.g., organização, comunicação, trabalho colaborativo, …). 

Contextualização da temática 

A introdução à temática poderá ser realizada de diversas formas como, por exemplo, a 

partir de uma história ou uma notícia sobre um acontecimento/espaço cultural local. No 

entanto, seria importante trazer as próprias vivências dos/as alunos/as para a sala de aula, 

através da partilha sobre locais visitados num fim de semana ou nas férias. Em 

alternativa, o/a professor/a poderia apresentar um vídeo e/ou fotografias de diferentes 

cidades (monumentos, piscinas, parques, …) e explorar as imagens com os/as alunos/as 

solicitando-lhe que concentrassem a sua atenção nos espaços urbanos pensados para as 

crianças. A partilha de ideias seria posteriormente direcionada para os locais da região 

em que vivem (De quais se lembram? Se os costumam frequentar? …). Esta deve dar o 

mote para uma ou mais situações a estudar e na qual se possa agir. 
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Atividades 

Propõem-se, nos quadros 1 e 2, algumas atividades de aprendizagem estruturadas de 

acordo com as etapas anteriormente apresentadas, discriminando-se os objetivos a 

atingir, os recursos didáticos sugeridos e alguns exemplos de capacidades e/ou 

competências que as mesmas pretendem desenvolver.  

 

 

 
Atividade Objetivo Recursos 

Exemplos de 

competências a 

desenvolver 

E
ta

p
a 

1
: 

Id
en

ti
fi

ca
r 

a 
si

tu
aç

ão
-p

ro
b

le
m

a
 

Desenho 

(espaço infantil) 

 

Discussão em 

grande grupo 

(perceção dos/as 

alunos/as acerca dos 

espaços infantis que 

conhecem, se são 

suficientes, se são 

do seu agrado, …) 

 

Levantamento das 

ideias dos/as 

alunos/as sobre os 

espaços infantis 

existentes no meio 

local  

 

Definição da 

situação-problema 

(e.g., como melhorar 

a oferta de espaços 

dedicados às crianças 

no meio local?) 

 

Materiais 

diversificados: papel 

com diferentes 

texturas, tintas, lápis 

e canetas de 

diferentes 

espessuras, …) 

Criatividade 

(expressão artística 

e afetiva) 

 

Comunicação 

(clareza na 

explicação descrição 

do espaço 

desenhado e da sua 

opinião) 

E
ta

p
a 

2
: 

A
p

ro
fu

n
d

ar
 a

 t
em

át
ic

a
 

Mapeamento dos 

espaços infantis   

Recolher dados e 

opiniões relacionadas 

com a temática 

 

Guião de entrevista 

a pais/avós e outros 

elementos da 

comunidade 

(questões a colocar 

a terceiros definidas 

com os/as alunos/as) 

 

Comunicação  

(clareza e precisão 

na partilha da 

informação 

recolhida) 

 

Relacionamento 

interpessoal 

(respeitar outras 

opiniões, trato 

cordial e afável) 
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Identificar e localizar 

os espaços 

locais, de natureza 

cultural, lúdica, 

desportiva ou outra, 

adequados para as 

crianças (pesquisa e 

seleção de informação 

pertinente …)  

 

Guião de pesquisa 

bibliográfica 

(indicar os links 

mais adequados à 

especificidade de 

cada situação e a 

informação 

pretendida) 

 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação (e.g., 

software Google 

Map Maker) 

Colaboração 

(espírito de grupo e 

contributos válidos 

para o objetivo 

comum) 

 

 

Autonomia 

(iniciativa e postura 

dinâmica) 

Saída de campo 

Caracterizar os 

espaços infantis 

identificados pelos/as 

alunos/as 

 

Guião de preparação 

(contacto prévio 

com os espaços a 

visitar, questões 

orientadoras, …) 

 

Caderno individual 

de registo escrito e 

gráfico das 

observações 

efetuadas pelo/a 

aluno/a 

(segundo critérios 

definidos em 

conjunto) 

 

 

Planeamento e 

organização 

(definição de 

objetivos e 

estruturação das 

tarefas) 

 

 

Orientação para os 

resultados 

(concretização 

empenhada e eficaz 

das tarefas 

designadas) 

Trabalho de grupo 

(4/5 elementos) 

 

Sintetizar a 

informação recolhida 

durante a saída de 

campo 

 

 

Refletir sobre a 

diversidade, 

características e 

funcionalidade dos 

espaços 

infantis visitados 

PMI (Plus-minus-

interesting: aspetos 

positivos, 

aspetos negativos – 

que podem ser 

melhorados, aspetos 

de interesse que 

conduzam a 

sugestões concretas) 

 

Pensamento crítico 

(focar uma questão, 

analisar argumentos, 

fazer e responder 

questões de 

clarificação (e.g., 

porquê?), decidir 

uma ação 

 

Relacionamento 

interpessoal 

(respeitar outras 

opiniões, 

negociação) 
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E
ta

p
a 

3
: 

P
la

n
if

ic
ar

 u
m

a 
es

tr
at

ég
ia

 d
e 

aç
ão

 

Brainstorming: 

Como e onde 

podemos fazer a 

diferença? 

 

(Ideias/hipóteses de 

melhoria da oferta 

de espaços 

destinados às 

crianças – 

inicialmente em 

pequeno grupo e 

depois em grande 

grupo) 

 

Gerar ideias com 

vista à melhoria da 

oferta local de 

espaços infantis 

(promissoras ou não) 

 

 

 

 

Apresentar, analisar, 

avaliar e selecionar 

as ideias geradas 

(Como surgiu cada 

ideia? Foi fácil/difícil 

ter ideias? Porquê? 

Ajudou terem 

discutido as ideias 

com os/as colegas do 

grupo? Como 

filtramos e 

selecionamos as 

ideias?: e.g., 

identificar as que têm 

mais potencial, 

verificar se algumas 

se podem combinar 

para dar origem a 

uma ideia melhor, 

…) 

 

 

Recursos diversos, 

conforme os casos, 

como os 

tecnológicos de 

comunicação e 

apresentação de 

ideias e propostas  

 

Criatividade 

(ideias novas, 

diferentes e/ou 

inovadoras) 

 

 

 

 

 

Comunicação 

(descrição clara, 

pelo/a porta-voz 

selecionado pelo/a 

professor/a para 

cada grupo, das 

ideias geradas) 

 

 

 

 

 

Argumentação 

(justificação 

fundamentada da 

relevância de cada 

sugestão 

apresentada: 

melhorias, novos 

espaços, …) 

 

 

Sistematização das 

ideias 

 

 

 

 

Organizar as ideias 

com maior potencial 

para resolução da 

situação-problema  

 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

(Mind Mapping) 

 

ou 

 

elaboração de um 

mapa de ideias no 

quadro da sala de 

aula 

 

 

Informação  

(interpretação, 

avaliação e 

estabelecimento de 

relações lógicas 

entre os dados) 

E
ta

p
a 

4
. 

A
g

ir
  

Elaboração de uma 

proposta com 

 

Criar um documento 

criativo para 

 

Materiais 

diversificados: 

Criatividade 

(expressão artística, 

ideias novas, 
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sugestões de 

espaços infantis 

para apresentação 

aos órgãos decisores 

apresentação das 

propostas elaboradas 

pelos/as alunos/as 

cartolina de 

diferentes cores, 

papel com 

diferentes texturas, 

tintas, lápis e 

canetas de 

diferentes 

espessuras, imagens,  

…) 

 

diferentes e/ou 

inovadoras) 

 

 

Saída de campo 

(solicitar 

agendamento de 

visita à Câmara 

Municipal/Junta de 

Freguesia para 

entrega da proposta, 

em mão, a alguém 

responsável) 

 

 

Descrever o processo 

de tomada de decisão 

local 

 

 

Guião de preparação 

da saída de campo 

(contacto prévio 

com o espaço a 

visitar, definição das 

questões a colocar 

ao responsável, por 

exemplo, sobre o 

processo de tomada 

de decisão sobre os 

espaços infantis, 

projetos de 

intervenção 

previstos, …) 

 

 

Planeamento e 

organização 

(definição de 

objetivos e 

estruturação das 

tarefas) 

 

E
ta

p
a 

5
 -

 R
ef

le
ti

r 

Reflexão sobre o 

trabalho realizado 

 

Refletir com os/as 

alunos/as sobre a 

eficácia do trabalho 

realizado (e.g., 

alcançaram ou não o 

pretendido? qual(is) 

o(s) efeito(s)?, 

trabalharam bem 

individualmente e em 

grupo? O que fariam 

diferente numa 

próxima oportunidade 

para serem mais 

eficazes?, o que mais 

é necessário fazer?, 

…) 

 

 

 

Grelhas de auto e 

heteroavaliação 

Desenvolvimento 

pessoal (sentido 

crítico, 

estabelecimento de 

relações entre 

conhecimentos, 

emoções e 

comportamentos, 

consolidar e 

aperfeiçoar 

competências) 

 

 
   

Quadro 1. Descrição geral das atividades sugeridas para uma Educação para uma Cidadania 

Criativa 
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Projeto final: 

Construção criativa 

de um roteiro local 

destinado a crianças 

(“Aprender e 

brincar em …”) 

 

Divulgar 

publicamente o 

trabalho realizado a 

outros/as colegas e/ou 

elementos da 

comunidade escolar 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

(e.g., software 

PowerPoint, Sutori, 

Prezi, …) 

ou 

poster/cartaz 

tradicional para 

afixar na escola 

Criatividade 

(expressão artística, 

ideias novas, 

diferentes e/ou 

inovadoras) 

 

 

Comunicação 

(clareza e 

adequação) 

Quadro2. Sugestão de um projeto final da atividade didática 

 

Avaliação 

A avaliação do desempenho dos/as alunos durante a implementação e realização das 

atividades sugeridas deve, necessariamente, contemplar diferentes dimensões, 

designadamente, a relativa à construção de conhecimentos (e.g., regras democráticas, 

direitos e responsabilidades dos/as cidadãos/ãs, …), a referente a atitudes de adesão a 

valores democráticos (e.g., respeito pelo outro, liberdade, …) e a que contempla o 

desenvolvimento de capacidades (e.g., argumentação, pensamento crítico e criativo,…). 

Os processos e critérios de autoavaliação (níveis da capacidade ou do conhecimento a 

alcançar) devem ser estabelecidos de forma clara, objetiva e justa, em conjunto com os/as 

alunos/as, possibilitando-lhes refletir sobre as tarefas realizadas. A comparação de 

elementos particulares do seu próprio trabalho (definidos e explicados previamente) com 

o dos/as colegas (heteroavaliação) e também a descrição dos processos de pensamento 

utilizados poderão facilitar a autorregulação das aprendizagens, a identificação de 

fragilidades e pontos fortes e a determinação de como os podem aperfeiçoar.  

Um outro aspeto a ter em conta na monitorização do processo de aprendizagem dos/as 

alunos/as diz respeito à importância do feedback (dos/a professor/a e dos/as colegas) que 

deve ser fornecido com a finalidade de influenciar positivamente a sua evolução. Este 

deve ser oportuno e (re)orientar os/as alunos/as na identificação do que já fazem 

corretamente e dos aspetos que têm ainda de ser melhorados. 
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Considerações finais 

Esta proposta didática, centrada nos/as alunos/as e nos seus interesses, poderá estimular a 

aprendizagem ativa e colaborativa e instigar o desenvolvimento de capacidades 

necessárias para a resolução criativa de problemas. Em simultâneo, espera-se que 

promova uma discussão crítica e a apresentação de decisões e propostas de resolução 

criativa de situações-problema sociais, encorajando um sentido de pertença e o 

envolvimento dos/as alunos/as na vida das suas comunidades. 

Na procura de uma perspetiva agregadora da Educação para a Cidadania e do 

desenvolvimento de competências necessárias para o exercício de uma cidadania plena, 

emergem diversos obstáculos que dificultam a tarefa de proporcionar às crianças uma 

vivência e uma participação social efetivas. Espera-se, com esta proposta, contribuir para 

que as escolas incentivem não só uma significativa Educação para a Cidadania, mas 

também uma real participação dos/as alunos/as, para além dos portões das escolas, na 

tomada de decisão, pelas instituições sociais e políticas locais, sobre os assuntos com 

eles/as relacionados. A estrutura apresentada pode ainda inspirar a criação de outros 

projetos e/ou atividades didáticas que mobilizem capacidades de pensamento, incentivem 

aprendizagens significativas, apoiem a adesão aos valores democráticos e promovam, 

desde cedo, uma cidadania interventiva, dinâmica e marcante.  
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Resumo. O projeto MatÉvora foca-se na exploração de conexões da 

Matemática com a cidade de Évora, na sua dimensão arquitetónica, 

procurando desocultar a Matemática presente nos edifícios e espaços de 

Évora, revelando-se assim a importância desta ciência nas criações e 

construções e, em simultâneo, a compreensão dos conceitos matemáticos 

que modelam esse património. 

Recorrendo à metodologia de design research, desenvolvemos experiências 

de ensino com sequência de tarefas, com crianças de 1.º ciclo, com o 

objetivo de analisar os reflexos das conexões tanto na aprendizagem de 

conhecimentos matemáticos, como no desenvolvimento de capacidades e 

atitudes por parte dos alunos. Neste texto, analisamos o desenvolvimento de 

uma tarefa no Cromeleque dos Almendres. 

As crianças evidenciaram um grande envolvimento na realização das 

tarefas, revelando atitudes de entreajuda, cooperação e empenho. 

Exploraram de forma articulada conhecimentos do domínio dos números e 

operações, da medida e da geometria, colocando os conhecimentos 

matemáticos ao serviço da resolução de problemas em contexto real, e 

esforçaram-se por comunicar as suas estratégias não escolarizadas de lidar 

com as situações, o que foi melhor conseguido oralmente do que por 

escrito.  

Palavras-chave: Aprender Matemática; Conexões matemáticas; Cidade de 

Évora; Património arquitetónico. 

 

1. Introdução 

 O Projeto MatÉvora é uma iniciativa de uma equipa de Universidade de Évora1 e 

dedica-se a proporcionar aos alunos uma experiência matemática na qual tenham 

oportunidade de reconhecer a presença, a utilidade e o valor da Matemática. Para tal, 

explora as conexões da Matemática com a arquitetura de Évora (património urbano e 

sítios arqueológicos). As crianças, em visita a edifícios e espaços, são convidadas a 

 
1 A equipa é constituída pelas autoras deste texto, sendo a sua coordenadora Ana Paula 

Canavarro. A equipa mantém uma página de Facebook que pode ser consultada em 

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mat%C3%89vora-

Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-255076811819850/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-255076811819850/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-255076811819850/
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desenvolver “olhos matemáticos”, identificando a Matemática que vêm nos mesmos e 

resolvendo problemas que mostram a relevância da Matemática na sua construção. Isto 

permite estabelecer relações entre a Matemática e a realidade exterior à escola, com 

vantagens múltiplas para a aprendizagem dos alunos (Barbosa & Vale, 2015; 

Canavarro, 2017; Williams et al, 2016). 

Esta comunicação foca-se no num estudo desenvolvido no âmbito do projeto MatÉvora 

e tem como objetivo analisar os reflexos da exploração de conexões nas aprendizagens 

dos alunos, no âmbito duma experiência de ensino no 1.º ciclo de escolaridade. Assim, 

procuramos aqui responder a duas questões:  

1. Que aprendizagens específicas relativas a conteúdos revelam os alunos no que 

diz respeito a conceitos e capacidades matemáticas? 

2. Que atitudes revelam os alunos ter desenvolvido?  

2. Enquadramento teórico 

2.1. As conexões matemáticas 

As conexões ganharam maior visibilidade quando, em 2000, o NCTM as elegeu como 

um processo matemático-chave (NCTM, 2007). A exploração de conexões contribui 

para eliminar as barreiras que a escola costuma colocar entre a Matemática e outros 

domínios, permitindo aos alunos apreciar a beleza e a funcionalidade da Matemática, 

“enquanto forma de observação, representação e interpretação mais claras do mundo 

que os rodeia” (NCTM, 2007, p. 154).  

As conexões vão muito mais além do que o mero estabelecimento de ligações, 

articulações e associações (Pierce & Stacey, 2006; Prieto, 2019). “O grande propósito 

das conexões é que ampliem a compreensão das ideias e dos conceitos que nelas estão 

envolvidos e, consequentemente, permitam aos alunos dar sentido à Matemática e 

entender esta disciplina como coerente, articulada e poderosa” (Canavarro, 2017, p. 38).  

Existem quatro tipos de conexões (NCTM, 2007): entre conceitos matemáticos, entre 

diferentes temas matemáticos, entre a Matemática e outras áreas do conhecimento e 

entre a Matemática e a vida quotidiana. As duas primeiras situam-se dentro da 

Matemática, enquanto que as últimas a relacionam com o que lhe é externo, 

favorecendo a perceção da utilidade dos conhecimentos matemáticos e a apreciação do 

seu valor (Pierce & Stacey, 2006).  
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Em particular, as conexões permitem compreender como a Matemática é relevante na 

Arquitetura. A associação entre estas áreas é reconhecida por Williams quando refere: 

“Se a Matemática não tivesse sido inventada, os arquitetos tê-la-iam inventado eles 

mesmos” (1988, p. 17). Segundo este autor, a Matemática tem duas funções na 

Arquitetura: fornece as formas arquitetónicas e dá significado simbólico à construção 

(Williams, 1998).  

As conexões entre a Matemática e a Arquitetura constituem uma oportunidade de 

exploração fértil onde se recorre naturalmente a representações múltiplas (Canavarro, 

2017; NCTM, 2017) e se convocam conceitos presentes nos dois domínios (Hourigan, 

& Leavy, 2017; Madden, 2017).  

2.2. Orientações curriculares relativas à Matemática em Portugal 

A Matemática para todos é uma preocupação existente a nível mundial, que se foca na 

promoção de uma educação matemática de qualidade (Canavarro, 2003). O uso 

diversificado de contextos de aprendizagem que permitam aos alunos atribuir 

significado ao que estão a desenvolver, promove o alargamento de conhecimentos, 

capacidades e atitudes nos alunos (NCTM, 2017; Prieto, 2019).  

Assim, aprender Matemática é muito mais do que aprender conhecimentos 

matemáticos, envolve igualmente o desenvolvimento integrado de atitudes e 

capacidades transversais que nos tornam competentes a usar a Matemática (ME, 2017, 

2018). O ensino da Matemática deve “proporcionar uma formação que promova nos 

alunos uma relação positiva com a disciplina, bem como uma visão da Matemática que 

corresponda à sua natureza enquanto ciência e integre o reconhecimento do seu valor 

cultural e social” (ME, 2018, p. 2). “Promover a aquisição e desenvolvimento de 

conhecimento e experiência em Matemática e a capacidade da sua aplicação em 

contextos matemáticos e não matemáticos” e “desenvolver atitudes positivas face à 

Matemática e a capacidade de reconhecer e valorizar o papel cultural e social desta 

ciência”, são duas finalidades do atual ensino da Matemática (ME, 2018, p.2).  

No 1.º ciclo, em Portugal, estão previstos três domínios de conteúdo: números e 

operações, geometria e medida, e organização e tratamento de dados. Nos números e 

operações pretende-se que os alunos “desenvolvam o sentido de número, a compreensão 

dos números e operações e o cálculo mental e escrito. Em geometria e medida, 

pretende-se que desenvolvam a capacidade de visualização e a compreensão de 
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propriedades de figuras geométricas, bem como na noção de grandeza e processos de 

medida. Em organização e tratamento de dados, pretende-se que os alunos desenvolvam 

a capacidade de compreender informação estatística representada de diversas formas 

(ME, 2018). 

No que diz respeito às capacidades matemáticas, estão previstas três: resolução de 

problemas, raciocínio e comunicação matemática (ME, 2018). Pretende-se que os 

alunos desenvolvam a capacidade de resolver problemas em situações que mobilizem as 

aprendizagens em diversos domínios, analisando as estratégias e os resultados 

alcançados; a capacidade de raciocinar matematicamente e analisar os raciocínios dos 

outros; e a capacidade de comunicar matematicamente, discutido as suas ideias, 

procedimentos e raciocínios (ME, 2018).  

No que diz respeito às atitudes, as orientações portuguesas defendem que os alunos, 

para além de atitudes globais que abrangem qualquer domínio e se devem, portanto, 

também trabalhar em Matemática (cooperação, autonomia, criatividade, ...), 

desenvolvam atitudes favoráveis face a esta disciplina, como uma relação positiva com 

a Matemática, ser capaz de usar a Matemática com confiança e valorizar o seu papel 

(ME, 2017, 2018).   

A articulação de conhecimentos, capacidades e conteúdos, de forma integrada, permitirá 

que os alunos construam as competências adequadas ao Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória (ME, 2017). 

3. Metodologia 

A presente investigação situa-se num paradigma interpretativo e concretiza-se através 

da modalidade de design research (Gravemeijer & Cobb, 2013), através da realização de 

experiências de ensino que se realizam em três diferentes contextos, mas com uma 

conjetura de partida comum. A conjetura apresenta duas dimensões: a dimensão de 

conteúdo e a dimensão pedagógica (Confrey & Lahance, 2000). A dimensão de 

conteúdo assume que a aprendizagem da Matemática através do estabelecimento de 

conexões entre a Matemática e o património arquitetónico proporciona a compreensão 

de conceitos matemáticos variados e o desenvolvimento de capacidades matemáticas 

(Hourigan & Leavy, 2017). A dimensão pedagógica valoriza a realização de tarefas de 

exploração, num ambiente de cooperação e partilha, e toma a discussão de diferentes 
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produções matemáticas como via para a construção de conhecimento partilhado 

(Canavarro, 2011).  

O estudo durou seis meses, em 2018/2019, e foi realizado com três turmas de 1.º ciclo 

de diferentes escolas do ensino público, duas turmas de 2.º ano — turma A (24 alunos) 

e B (26 alunos) — e uma de 4.º ano — turma C (28 alunos). Estas turmas eram 

regulares no que diz respeito à aprendizagem da Matemática, com alunos com 

características diferenciadas, e não costumavam desenvolver trabalho com ênfase nas 

conexões matemáticas. 

A experiência de ensino explorou tarefas especialmente concebidas, desenvolvidas pela 

equipa do MatÉvora, em sessões conjuntas de trabalho, procurando-se a adequação às 

necessidades das turmas e à exploração de diversos conteúdos matemáticos. Em geral, a 

equipa desenhava as tarefas numa semana, estas eram experimentadas com os alunos na 

semana seguinte e, seguidamente, realizava-se uma reflexão com vista à regulação do 

que seria a próxima tarefa, dando assim lugar aos microciclos do design research 

(Gravemeijer & Cobb, 2013). 

As tarefas envolviam preferencialmente a deslocação ao local, escolhidos pelo interesse 

de articulação com outras atividades das turmas. Era analisado o potencial matemático 

do espaço a visitar e construídas as tarefas, explorando preferencialmente números e 

operações (Turma A, lecionada por Madalena Santos), regularidades (Turma B, 

lecionada por Daniela Caldeira) e geometria (Turma C, lecionada por Susana Luís), de 

acordo com o pré-estabelecido com os docentes titulares e o foco dos projetos de 

investigação das professoras estagiárias. 

As tarefas, de natureza problemática, procuravam iniciar-se com o pedido de 

observação do espaço em questão, dando oportunidade aos alunos de desenvolver os 

seus próprios “olhos matemáticos”, e prosseguiam com questões desafiantes que 

dirigissem a sua atenção para os conceitos que pretendíamos abordar. 

Os alunos respondiam em geral no local e, em geral a tarefa, concluía-se em sala de 

aula, com as discussões das resoluções e a produção de conclusões coletivas, numa 

prática de ensino exploratório com ênfase na comunicação (Canavarro, 2011). 

Os quadros seguintes apresentam a sequência de tarefas adotadas em cada turma. 
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Quadro 1: Sequência de tarefas desenvolvidas na turma A 

Turma A  

Tarefa/Data Conteúdos  Espaço de realização 

Como se distribuem os 

números nas ruas? E nos 

largos? 

25/10/2018 

Números pares e ímpares 

Contagens crescentes e 

decrescentes 

Rua do Cano e Largo do 

Chão das Covas 

Quanto medem os arcos 

do Aqueduto? 

05/11/2018 

Processo de medir 

Unidades de medida variadas 

Comparação de medições  

Aqueduto da Água de Prata, 

parte acessível na Rua do 

Cano 

Quantos “elementos” 

existem no Teatro? 

09/11/2018 

Contagem das janelas, portas, 

camarotes e cadeiras 

Processos eficazes de contagem 

 

Teatro Garcia de Resende 

(exterior e interior) 

 

 

Quantas colunas teria o 

Templo Romano original? 

28/11/2018 

O processo de medir 

Efetuar estimativas 

Representar 

 

Templo Romano 

 

MatÉvora no Cromeleque 

07/01/2019 

Contagem dos menires 

Estratégias de contagem 

 

Cromeleque dos Almendres 

 

 

 

Quadro 2: Sequência de tarefas desenvolvidas na turma B 

Turma B  

Tarefa/Data Conteúdos  Espaço de realização 

Como se distribuem os 

números nas ruas?  

02/11/2018 

Números pares e ímpares 

Regularidades 

Contagens crescentes e 

decrescentes 

Rua Ramalho Ortigão 

Quantas mesas e cadeiras 

existem no Jardim? 

08/11/2018 

Contagens e suas estratégias 

Regularidades (múltiplos de 4) 

 

Jardim Público de Évora  

Onde estão os muros da 

cidade? E como são? 

29/11/2018 

Orientação espacial 

Reconhecimento de padrões 

Construção de padrões 

Sala de aula, com Google 

Maps 

MatÉvora no Cromeleque 

07/01/2019 

Medição de menires em 

diferentes dimensões e com 

unidades diversas 

Números inteiros e decimais 

Efetuar estimativas 

 

Cromeleque dos Almendres 
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Quadro 3: Sequência de tarefas desenvolvidas na turma C 

Turma C - Geometria 

Tarefa/Data Conteúdos e capacidades Espaço de realização 

Quanta água cabe nos 

reservatórios em Évora? 

26/10/2018 

Sólidos geométricos  

Volume e capacidade 

Medir com unidades de medida 

variadas 

Comparação de medições  

 

Jardim das Canas e Chafariz 

da Praça do Giraldo 

Que ventilador que deixa 

passar mais ar? 

27/10/2018 

Figuras e sólidos geométricos 

Áreas de figuras 

Medidas e estimativas  

 

Sala de aula, com fotografias 

dos ventiladores 

Qual o edifício mais belo? 

12/11/2018 

O conceito de beleza 

Identificar (a)simetrias 

 

Sala de aula, com fotografias 

dos edifícios  

“Olhos matemáticos” em 

Évora... 

12/12/2018 

Figuras e sólidos geométricos 

Padrões, frisos e pavimentações 

 

Sala de aula, com fotografias 

tiradas pelos alunos e suas 

famílias 

MatÉvora no Cromeleque 

07/01/2019 

Figuras e sólidos geométricos 

Identificar (a)simetrias 

  

Cromeleque dos Almendres 

 

 

A tarefa relativa ao Cromeleque foi a última a ser desenvolvida, em simultâneo nas três 

turmas, e acompanhada no terreno por toda a equipa. Envolveu a exploração de 

conteúdos matemáticos diversos e por isso a selecionamos para análise nesta 

comunicação. A sua exploração envolveu a organização de quatro grupos de alunos, 

misturando as três turmas, cada um deles conduzido por uma das quatro primeiras 

autoras deste texto. Cada grupo de alunos respondeu a uma das subtarefas A, B, C e D 

em que tarefa se estrutura (anexo 1). Os alunos responderam às questões em folhas com 

o enunciado das subtarefas. Na fase da discussão coletiva, foram usados quadros 

brancos, transportados para o local para registo escrito, e confronto dos resultados dos 

grupos.  

Os dados recolhidos tiveram como base as técnicas de observação e análise documental. 

A observação foi realizada de forma direta pelas investigadoras de cada uma das 

turmas, focadas nas atitudes, conhecimentos e capacidades dos alunos. Os instrumentos 

de recolha de dados foram o diário de bordo, fotografias, vídeos e gravações áudio. 

Foram também recolhidas e analisadas as produções dos alunos, as quais se analisaram 

tendo como categorias definidas a partir de referencial teórico. Os conceitos 
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matemáticos têm por base conceitos do domínio dos números e operações (contar e 

operar), da medida (medir e estimar) e da geometria (formas e simetria) (MEC, 2013, 

ME, 2018). As capacidades matemáticas foram analisadas tendo como categorias a 

resolução de problemas e a comunicação matemática (NCTM, 2007) e as atitudes 

tomaram as categorias de motivação, cooperação e entreajuda (ME, 2017, 2018).  

4. Resultados  

Na presente secção apresentamos os resultados relativos à tarefa Cromeleque dos 

Almendres (anexo 1). Trata-se de um dos monumentos megalíticos mais antigos da 

Europa, composto por 95 menires. Após um período inicial de descoberta livre do 

Cromeleque, os alunos, divididos em quatro grupos de cerca de 25 alunos, responderam, 

como antes explicado, a tarefas diversificadas, sob a condução de uma das professoras 

estagiárias. 

4.1.  A: Qual o menir mais baixo e o mais estreito? 

A professora distribuiu as folhas com o enunciado da tarefa e algumas fitas métricas. Os 

alunos iniciaram de imediato a busca dos menires, evidenciando grande entusiasmo. 

Começaram por circular pelo Cromeleque para fazer uma seleção prévia dos menires 

que lhes pareciam ou mais baixos ou mais estreitos. Posteriormente, mediam os menires 

selecionados, usando diferentes estratégias para comprovar as respetivas hipóteses.  

Alguns grupos recorreram a unidades de medida não convencionais como os palmos, os 

braços e os dedos, de forma a restringir as suas hipóteses. Só por fim recorreram à fita 

métrica para identificar o menir pretendido entre um leque de opções já muito estrito, 

como é possível constatar através do diálogo: 

A: É aquele. 

P: E como sabem?  

A: Porque medimos. Medimos muitos. Muitos deles mediam vinte e tal e aquele media só 

sete.  

P: Utilizaram só a fita métrica? 

A: Não. Primeiro utilizamos os dedos.  

P: E quantos dedos dava? 

A: Cinco dedos. 

 

Outros grupos, após a seleção feita apenas por observação com estimativa “a olho”, 

recorreram de imediato à fita métrica para medir a largura e altura dos menires e chegar 

ao procurado, como se pode verificar: 

P: Mas como é que ficaram a saber que esse era o menir mais estreito? 

A: Medimos. 
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P: Mas só mediram esse? 

A: Não. Nós olhamos e fomos medir só aqueles, porque eram os mais estreitos. 

P: E depois? 

A: E este era o que media menos, por isso é o mais estreito.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Grupo de alunos mede o menir com fita métrica. 

Na apresentação das resoluções, os alunos tiveram maior facilidade em comunicar 

verbalmente as conclusões do que em efetuar o seu registo escrito. Dos quatro grupos 

de alunos, apenas dois puseram por escrito as respostas às questões colocadas, como é 

possível observar nas figuras 2 e 3. 

  

Figura 2: Registo da subtarefa A (grupo1) Figura 3: Registo da subtarefa A (grupo2) 

A figura 3 mostra claramente que só se torna possível compreender o registo dos alunos 

se for completado com a comunicação oral. Neste caso, os alunos descobriram que o 

menir mais baixo media 6 cm e o menir mais estreito 52 cm. Para descobrir qual o 

menir mais estreito, efetuaram a soma entre 13 cm e 39 cm, uma vez que mediram o 

menir a pares: um aluno mediu a largura de um ponto a outro e o segundo aluno mediu 

o restante da largura.   

O entusiasmo e a motivação dos alunos foram uma constante. Todos evidenciavam 

empenho e dedicação na descoberta dos menires solicitados, cooperando uns com os 
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outros na recolha das medidas, partilhando ideias e opiniões e ajudando-se entre grupos, 

como é possível observar na figura 4.   

  

Figura 4: Alunos colaboram na resolução da subtarefa A. 

4.2. B: Qual o menir mais alto e o mais largo? 

A professora começou por distribuir os enunciados da tarefa e algumas fitas métricas 

pelos grupos. Revelando entusiasmo, os grupos espalharam-se pelo Cromeleque, 

procurando os menires. Para encontrarem a resposta às questões, recorreram a diferentes 

estratégias: medições com unidades de medidas não convencionais, nomeadamente os 

palmos; processos de estimativas para descobrir a altura do menir, e medições com 

recurso à fita métrica. 

Na apresentação e discussão dos resultados, os grupos explicaram oralmente a obtenção 

dos resultados, impossível de compreender somente através dos registos escritos.  

Para descobrirem o menir mais alto, dois grupos realizaram uma estimativa da sua 

altura, utilizando como referência a altura de um dos alunos. O grupo 1 imaginou a 

sobreposição dessa criança somando a sua altura duas vezes e o grupo 2 imaginou a 

sobreposição de uma criança mais alta e outra mais baixa somando as suas alturas 

(figura 5).  

O grupo 3 começou também por realizar uma estimativa de um menir diferente do 

escolhido pelos grupos anteriores, utilizando a medida da altura de uma das crianças e 

somando-lhe o restante estimado em centímetros. Este grupo repensou a sua estratégia e 

voltou a medir utilizando a fita métrica, verificando que o resultado era diferente do 

estimado, mas aproximado.  
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O grupo 4 optou por utilizar a fita métrica para obter uma medida mais concreta do 

mesmo menir escolhido pelos primeiros grupos. No final, perante a dúvida, mediram 

conjuntamente os dois menires escolhidos pelos grupos, verificando que o menir 

escolhido pelos três grupos era o mais alto.  

 
 

 Figura 5: Resoluções da subtarefa B apresentadas por dois grupos de alunos  

Para descobrir o menir mais largo, três grupos optaram por utilizar a fita métrica como 

instrumento de medida. O quarto grupo optou por uma unidade de medida não 

convencional, utilizando os palmos para medir a largura do menir que consideraram ser 

o mais largo.  

4.3. C: Um menir para cada pessoa? 

A professora distribuiu os enunciados da tarefa e esclareceu dúvidas.  Os grupos 

partiram de imediato à descoberta de respostas, com grande euforia e curiosidade. 

Começaram por questionar as diferentes turmas e registar o número de alunos de cada 

turma. De seguida, verificaram quantos adultos acompanhavam as turmas e 

determinaram cada um o total.  

Na contagem dos menires utilizaram essencialmente duas estratégias diferentes. Numa 

delas, todos os alunos do grupo contaram todos os menires do Cromeleque à vez e 

conferiram os resultados. Na outra estratégia, os alunos imaginaram uma linha divisória 

no Cromeleque, dividindo-o em duas “metades imaginadas”. Separaram-se depois em 

dois grupos, contando cada grupo o número de menires de cada “metade imaginada” do 

Cromeleque e somando para obter o total. 

Na entanto, na apresentação dos resultados, surgiram muitas dúvidas por os resultados 

dos grupos serem distintos: 

A: A turma A tem 24. A turma B tem 23 meninos. E a turma C tem 28. 

P: Muito bem! E todos estes dados são o quê? 

A: São o número de todos os meninos que estão aqui. 

P: Então e o que descobriram mais? 

A: Os menires. Contámos 109. 
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P: Vocês contaram 109. 

 

Neste momento, alguns grupos discordaram do número de menires que aquele grupo 

referia. 

P: Vamos perceber primeiro o que cada grupo descobriu. Este grupo o que é que 

descobriu mais? 

A: Faltam os professores. São 86. 

P: Estão aqui 86 professores? 

A: Não. O total somos 86. 

P: Então vocês já têm o total de pessoas aqui presente. 

A: Sim, nós colocámos logo o resultado de meninos com professores. 

P: E segundo estes dados, existe ou não existe um menir para cada um? 

A: Existe! 

A: Existe e sobra. 

 

A figura 6 mostra que os grupos recolheram dados diferentes, quer relativamente ao 

número de pessoas, quer relativamente ao número de menires. A professora decidiu 

então resolver a tarefa em grande grupo, realizando nova recolha de dados em conjunto. 

Após obterem o número de alunos e professores presentes no Cromeleque e 

determinaram coletivamente o seu total: 83 (figura 7).  

 

 

 

 

 

Passaram depois para a contagem dos menires. Os alunos salientaram a sua dificuldade 

em contar os menires com rigor, reconhecendo a possibilidade de enganos e de 

contagens repetidas de menires. Imaginaram então fazer marcas nos menires mas sendo 

esta estratégia impossível pela preservação do local, a professora sugeriu a observação 

Figura 6: Resoluções da subtarefa C, apresentados pelos 4 grupos. 

Figura 7: Resposta à subtarefa C em grande grupo. 
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do placar informativo do Cromeleque, contendo a sua fotografia aérea e um texto 

informativo. Os alunos leram então que existem 95 menires no Cromeleque, o que 

permitiu valorizar a consulta da informação que existe nos monumentos, tantas vezes 

ignorada.  

Notamos ainda que estes grupos trabalharam de forma cooperada em pequeno e grande 

grupo, quer apoiando-se mutuamente, quer confrontando ideias (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Grupos a trabalhar de forma cooperada. 

 

4.4. D: A geometria do Cromeleque 

A professora distribuiu o enunciado da tarefa pelos alunos e esclareceu as dúvidas. Os 

alunos começaram a observar o Cromeleque e descobriram as formas geométricas dos 

menires mas também as formas geométricas gravadas em alguns dos menires, tornando 

assim uma análise posterior bastante diversificada (figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Nós encontrámos alguns círculos, triângulos e quadrados. 

A: Mas os menires são só ovais e retângulos, onde é que viram isso? 

P: Mostrem-nos onde encontraram essas formas. 

A: Estão aqui desenhados nestes menires. 

A: Ah! Mas na pergunta dizia a forma dos menires e não as formas desenhadas nos 

menires. 

Figura 9: Formas dos e/ou nos menires 
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P: E o que é nós conseguimos saber com estas ideias? 

A: Que os menires têm uma forma e ainda têm formas desenhadas.  

 

Na realidade, apenas um grupo procurou as formas dos menires, tendo todos os 

restantes encontrado as formas dos menires e nos menires, revelando uma excelente 

capacidade de “olhos matemáticos” atentos. 

Relativamente à forma do Cromeleque, o grande grupo mostrou consenso, considerando 

que era um círculo. De seguida, os alunos desenharam esquemas da planta do 

monumento megalítico, sendo que alguns sentiram necessidade de contar quantos 

menires o constituíam para melhor desenhar o esquema, mas não conseguindo mostrar 

uma distribuição espacial adequada (figura 10).  

Para terminar a tarefa, os alunos tinham que verificar se existia simetria no esquema 

desenhado e depois em uma planta real do Cromeleque, disponibilizada pela professora. 

(figura 11). Com esta planta foi possível verificar que a forma da organização dos 

menires era oval e não circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, muitos fixaram-se na observação da simetria dos próprios menires 

individualmente considerados, e consideram que alguns menires eram simétricos. 

Ainda surpreendente foi considerem que nem os esquemas desenhados, nem a planta 

real do Cromeleque eram simétricas, possivelmente porque estão habituados a fazer 

exercícios mais escolarizados dobre simetrias “perfeitas” e não aproximadas. Discutida 

a ideia de simetria adequada ao contexto, os alunos aceitaram a existência de simetrias 

de reflexão na planta do Cromeleque e tentaram, entre todos, identificá-las, para o que 

Figura 11: Simetria da planta real 

Figura 10: Simetria no desenho 
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usaram duas estratégias distintas: uma foi traçar os eixos de simetria na planta e outra 

foi dobrar as folhas, vincando os eixos.  

No diálogo que se segue é possível compreender a entreajuda entre os diferentes grupos, 

com o apoio explícito aos alunos mais novos: 

A: É encontrar a simetria. 

A: O que é isso? 

A: Não te preocupes, eu explico-te, é muito fácil. 

A: Professora, é melhor nós ficarmos com este grupo do 2.º ano e eles ficam com o outro 

grupo do 2.º ano e assim ajudamo-los. 

P: Se todos concordarem, pode ser. 

A: Vou dobrar a folha ao meio. Estão a ver o meio? 

A: Sim. 

A: Estão a ver este eixo, os dois lados estão iguais? 

 

Nesta fase de exploração podemos verificar a necessidade de desenvolver a 

comunicação matemática, não só na expressão das suas respostas e estratégias, mas 

também nas explicações para que todos os alunos as compreendam (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusão 

Seguidamente apresentamos a resposta às questões de investigação que orientam este 

estudo, tendo como base a análise transversal do trabalho realizado pelos quatro grupos 

na tarefa do Cromeleque do Almendres.  

Relativamente às aprendizagens relativas a conhecimentos matemáticos, os dados 

recolhidos revelam que esta tarefa deu realmente uma boa oportunidade de trabalhar em 

medida, os números e operações e em geometria (Hourigan & Leavy, 2017), fazendo 

surgir a necessidade de se usar conceitos que muitas vezes na sala de aula são abordados 

de forma não contextualizada. Além disso, houve oportunidade de trabalhar os 

conhecimentos de forma integrada — por exemplo, revelou-se a necessidade de 

trabalhar com valores aproximados, fazer estimativas, medir e relacionar diferentes 

Figura 12: As crianças apoiam-se na resolução da tarefa. 
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unidades de medida, assim como efetuar cálculos, relacionando de forma relevante 

medida e números e operações (Madden, 2017).  

É ainda interessante observar que alguns conhecimentos já estavam previstos nas 

tarefas, mas outros emergiram em contexto, associados à forma como os alunos 

corresponderam à tarefa e suas atitudes. Por exemplo, havíamos previsto que fariam 

estimativas que implicavam somas para determinar a altura do menir mais alto, pois 

estes eram maiores que as crianças, mas não havíamos pensando que adicionariam para 

determinar a largura, decorrente de estratégias de colaboração ao fazer as medições. 

Outro exemplo tem a ver com a descoberta dos desenhos gravados nos menires, que os 

alunos incluíram nas suas respostas e a nós nos tinha passado desapercebida. 

No que concerne às capacidades, os alunos resolveram as tarefas propostas, abertas e de 

natureza problemática, de forma satisfatória, usando estratégias adaptadas a um 

contexto exterior à Matemática (NCTM, 2007). A nível da comunicação (NCTM, 

2007), os alunos comunicaram oralmente as estratégias utilizadas de forma clara. 

Contudo, apenas os alunos de 4.º ano evidenciaram capacidades de analisar e avaliar as 

resoluções apresentadas pelos restantes alunos, questionando e confrontando as suas 

ideias, o que terá a ver com a prática regular da turma.  

A nível das atitudes (ME, 2017, 2018), os alunos revelaram-se bastante motivados e 

entusiasmados, quer na descoberta dos desafios colocados, quer na partilha, cooperação 

e interajuda com os colegas de grupo e os restantes grupos de alunos. Foi notória a 

facilidade de socialização e integração entre alunos de diferentes turmas, trabalhando 

em grupo, partilhando aprendizagens, conhecimentos, ideias e opiniões, tal como no 

estudo de Prieto (2019). 

Assim, em jeito de conclusão, sublinhamos as potencialidades deste tipo de trabalho 

apoiado em conexões da Matemática com a Arquitetura no desenvolvimento integrado 

de atitudes, capacidades e conhecimentos, contribuindo para muitas as competências 

definidas no Perfil do aluno (ME, 2017), que vão muito além da Matemática. 
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Anexo 1 

 

MatÉvora no Cromeleque dos Almendres 

  

 

A – Qual o menir mais baixo e o mais estreito? 

1. Consegues encontrar o menir mais baixo do Cromeleque? Qual a sua? De que forma(s) 

o mediste? 

2. Qual será o menir mais estreito do Cromeleque? Qual a sua largura? De que forma(s) a 

mediste? 

 

 

B – Qual o menir mais alto e o mais largo? 

1. Qual dos menires pensas que é o mais largo? Qual é a sua largura? Como a mediste? 

2. Qual dos menires pensas que é o mais alto? Qual é a sua altura? Como a mediste?  

 

 

C – Um menir para cada pessoa? 

1. Encontram-se no Cromeleque três turmas de diferentes escolas, compostas por vários 

professores e alunos. Tendo em conta o número de pessoas aqui presentes, será que 

existe um menir para cada uma? 

 

 

D – A geometria do Cromeleque 

1. Observa os menires e refere as formas geométricas que consegues identificar.  

2. Observa a organização espacial dos menires e identifica a forma geométrica do 

Cromeleque dos Almendres. 

3. Dirige-te à professora e, com os materiais disponíveis, esquematiza numa folha branca o 

Cromeleque dos Almendres. 

4. Observa a imagem que acabaste de esquematizar. Consegues identificar alguma 

simetria? 
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Resumo. O seguinte artigo aborda uma investigação em que o objetivo era 

perceber de que forma a utilização de recursos didáticos (em particular o 

Scratch) promove a relação entre Matemática e Ciências Naturais, 

nomeadamente entre a geometria e a alimentação saudável. Selecionou-se, 

neste estudo, uma metodologia predominantemente qualitativa, o estudo de 

caso múltiplo. Participaram três alunos, do 6.º ano de escolaridade do 2.º 

CEB, com diferentes níveis de desempenho. Os dados foram recolhidos 

através de entrevistas semiestruturadas, de testes (inicial e final), de 

documentos produzidos pelos alunos nas três tarefas que lhes foram 

propostas, de observações e de reflexões realizadas nas aulas e registadas 

sob a forma de diário de bordo. Na tarefa Mãos-à-obra os alunos 

construíram e identificaram um polígono no Scratch, tendo em conta as 

instruções dadas. A tarefa Pirâmide Alimentar Mediterrânica era 

constituída por exercícios que englobavam, de forma interligada, conteúdos 

de geometria, de alimentação saudável e da Pirâmide Alimentar 

Mediterrânica. Na tarefa Reflexão sobre as aulas os alunos escreveram um 

texto sobre as aulas em que tinha utilizado o Scratch. O uso deste software 

contribuiu para que os alunos recordassem uns conteúdos e entendessem 

outros (de Matemática e de Ciências Naturais) num contexto diferente e 

inovador, e de forma encadeada.  

Palavras-chave: Recursos didáticos, Pirâmide Alimentar Mediterrânica, 

Scratch.  

 

Introdução  

Os alunos no seu dia a dia estão em contacto com a matemática e com as ciências 

naturais. No entanto, verifica-se que há uma grande discrepância ao nível do objeto de 

estudo entre estas duas áreas. Relativamente às ciências naturais, o seu objeto de estudo 

pode ser observado e, em algumas situações, manipulado por ter uma existência física. 

Já o objeto da matemática é, na maior parte dos casos, abstrato. Por isso e por outras 

razões, os alunos tendem a considerar a matemática como uma área disciplinar bastante 

difícil (Gravemeijer, 2006). 

Para que os alunos possam ultrapassar as dificuldades que, muitas das vezes, estão 

associadas à compreensão dos conceitos abstratos, Martins (2016) refere que os 



 58 

docentes devem utilizar diversos recursos, de modo a tornar mais fácil o seu 

entendimento já que a sua utilização pode proporcionar, aos alunos, experiências mais 

favoráveis para a aprendizagem (Caldeira, 2009; Cuicui, 2012; Silva, Giordani, & 

Menotti, s/d). 

A preocupação com a utilização dos recursos, na sala de aula, tem-se notado nos 

últimos anos em alguns documentos oficiais do Ministério da Educação como, por 

exemplo, nos programas de Matemática (2007 e 2013) e no de Ciências Naturais (s/d a).  

Atualmente o computador faz parte do quotidiano dos alunos e, por isso, segundo 

Battisti e Scheffer (2016), o professor deve acompanhar a evolução das várias 

aplicações das Tecnologias da Informação e Comunicação, trazê-las para a sala de aula 

e rentabilizá-las nos processos de ensino e de aprendizagem quer da Matemática, quer 

das Ciências Naturais quer, ainda, no estabelecimento de relações entre ambas.  

Desta forma, parece-nos, essencial dar a conhecer o trabalho de investigação realizado 

em 2017/2018 com o intuito de dar resposta à questão-problema: Em que medida a 

utilização dos recursos didáticos, de natureza tecnológica, promove a relação entre 

Matemática e Ciências Naturais, no 6.º ano de escolaridade?. Para responder a esta 

questão definimos 3 questões de modo a orientar a investigação: i) Qual é a reação dos 

alunos perante a utilização do Scratch?; ii) Qual é a importância que os alunos atribuem 

à utilização do Scratch nas aulas de Matemática e de Ciências Naturais? e iii) Que 

vantagens se podem identificar na utilização do Scratch no estabelecimento de relações 

entre conteúdos da área da Matemática e conteúdos da área das Ciências Naturais?. 

A opção, nesta investigação, pelos temas abordados foi a geometria e a alimentação 

saudável, por serem temáticas bastantes importantes para o dia a dia dos alunos e que, 

muitas das vezes, tendem a ser descurados. A alimentação saudável por ser um tema 

atual e ser necessário sensibilizar os jovens para um problema que a Associação 

Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (2017) continua a denunciar dado existir um 

número elevado de crianças com excesso de peso ou obesas. A geometria por ser um 

domínio onde os alunos demonstram dificuldades na capacidade de abstração (Idris, 

2009). 

Para além disso, selecionámos o Scratch como meio estratégico e inovador para 

promover a relação entre os conteúdos das duas áreas disciplinares. De acordo com as 

Orientações de Gestão Curricular para o Programa e Metas Curriculares de 
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Matemática do Ensino Básico, o Scratch é uma aplicação digital que deve ser usada 

para auxiliar os processos de ensino e aprendizagem (Ministério da Educação, s/d b). O 

mesmo documento refere ainda que o Scratch permite desenvolver o pensamento 

lógico, a estimação e a compreensão de diversos conteúdos como as coordenadas em 

referencial. 

Fundamentação teórica  

Os recursos didáticos também podem ser designados por materiais didáticos (Baltazar, 

2013; Rodrigues, 2013). Estes, na perspetiva de Cerqueira e Ferreira (2000), são 

recursos físicos utilizados muito ou poucas vezes, na sala de aula, nas diferentes 

disciplinas, qualquer que sejam as estratégias e os métodos usados pelo professor. 

Martinho (2012), de igual forma, defende que estes recursos são todos os meios usados 

no ensino para estimular os alunos e para melhorar os processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Em oposição às definições apresentadas anteriormente, Marquès (s/d) e Soares (2015) 

diferenciam o conceito recurso didático de material didático. Contudo, realçam que 

estes dois conceitos, muitas das vezes, podem ser confundidos. Marquès (s/d) defende 

que os materiais didáticos são todos os materiais construídos com a intencionalidade de 

auxiliar os processos de ensino e aprendizagem, como os livros e, os recursos didáticos 

são todos os materiais usados, na sala de aula, para facilitar a realização das várias 

tarefas. Na perspetiva de Soares (2015), os materiais didáticos são todos os materiais 

que foram concebidos com carácter didático, com o objetivo de serem utilizados no 

meio educacional e apoiarem na construção do conhecimento como, por exemplo, os 

atlas e os softwares. E, segundo o mesmo autor, os recursos didáticos são tudo aquilo 

que não foi criado com a intenção pedagógica, porém o propósito que lhe é conferido o 

transforma em educativo e facilitador tanto no processo de ensino como no de 

aprendizagem. 

Para a concretização desta investigação assumidos que os conceitos recursos didáticos e 

materiais didáticos eram semelhantes e, por isso, adotámos a denominação recursos 

didáticos. Este é, do nosso ponto de vista, o conceito mais amplo, uma vez que abrange 

todos os materiais usados no processo de ensino, com o objetivo de melhorar as 

aprendizagens dos alunos. 
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Os recursos didáticos podem ser categorizados em três tipos: concretos, pictoriais e 

simbólicos ou abstratos (Vale, 2002). Os recursos concretos são aqueles que 

possibilitam, aos alunos, o contacto direto, ou seja, permitem o seu manuseamento. 

Neste tipo de recursos, podemos encontrar os objetos comuns que são usados 

diariamente, como as folhas e os feijões, e os educacionais que são construídos para fins 

educativos e utilizados exclusivamente na sala de aula como, por exemplo, a Mira e o 

Geoplano. Já os recursos pictoriais permitem, aos alunos, a observação de 

demonstrações e de apresentações audiovisuais, bem como o uso de imagens nos 

recursos concretos como o manual escolar. Os recursos que proporcionam aos alunos 

ouvir, ler e redigir, representando conceitos através de símbolos universais, são 

denominados por recursos simbólicos (Vale, 2002).  

Para além de uma categorização que leve em linha de conta o suporte, os recursos 

didáticos podem ser classificados, de acordo com a sua natureza, o objetivo com que 

são utilizados, o seu desenvolvimento, entre outros.  

Os recursos didáticos, de acordo com Marquès (s/d), têm várias funções, como: i) 

facultar informações; ii) ajudar os alunos na aprendizagem dos conteúdos; iii) facilitar a 

aquisição de competências; iv) despertar a curiosidade nos alunos; v) avaliar os saberes 

e as capacidades, permitindo aos seus utilizadores, em alguns casos, detetar os erros; vi) 

proporcionar momentos de observação e de experimentação e vii) fornecer um ambiente 

de expressão e de criação. 

À semelhança das funções enunciadas relativamente a estes recursos, Ferreira, Nogueira 

e Oliveira (s/d), e Batista, Nascimento, Vilar e Alexandre (2013) defendem que o uso 

destes recursos promove o desenvolvimento e o aprimoramento dos conhecimentos dos 

alunos acerca do(s) conteúdo(s) em questão, de forma motivadora. Além disso, também 

possibilitam o envolvimento dos alunos na construção do seu próprio conhecimento 

(Batista et al., 2013) e na interação com o ambiente que os rodeia, permitindo 

aprendizagens mais significativas (Teixeira, 2016). Com a utilização de diversos 

recursos didáticos, na sala de aula, as aulas tornam-se mais interessantes e dinâmicas, 

permitindo aos alunos a compreensão de conceitos mais facilmente e o 

desenvolvimento de competências, como a organização e a criatividade (Nicola & 

Paniz, 2016). 
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Para que a escola consiga acompanhar a evolução das novas tecnologias, é importante 

que os professores envolvam as Tecnologias da Informação e Comunicação nos 

processos de ensino e aprendizagem e que estejam em constante atualização para 

conhecerem as várias aplicações. 

Assim sendo, optámos por incluir na nossa investigação um recurso didático digital, o 

Scratch. Este software é um ambiente de programação, de acesso gratuito, disponível de 

forma online ou offline e em vários idiomas. O Scratch, à semelhança do recurso 

didático Logo, segue o princípio do construcionismo (Barros & Seabra, 2014), 

permitindo aos alunos construir o conhecimento a partir da sua interação com o meio 

sendo que, neste processo, o professor é apenas mediador e responsável por promover 

ambientes que estimulem os alunos (Castro & Koscianski, 2016). 

Na perspetiva de Oliveira e Lopes (2013), o Scratch pode ser utilizado por alunos desde 

o 1.º CEB, por ser fácil e de forma intuitiva o seu uso, permitindo-lhes, desta forma, 

desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. Também potencializa outras 

competências como a resolução de problemas (Rusk, Resnick e Maloney, s/d), o 

convívio e o diálogo com os restantes alunos no trabalho colaborativo (Castro & 

Koscianski, 2017). 

Para além disso, a utilização deste software na sala de aula traz vantagens como, por 

exemplo: i) despertar e motivar os alunos para a aprendizagem; ii) possibilitar tarefas 

mais dinâmicas; iii) usar o conhecimento prévio dos alunos para prosseguir; iv) 

visualizar, em tempo real, a concretização das várias ações; v) estimular os alunos a 

participar e vi) dar feedback de forma imediata (Kordaki, 2012). 

Neste estudo também está implícito a criatividade, nomeadamente na criação e na 

exploração das várias tarefas. Este conceito está relacionado com o termo criar, ou seja, 

fazer algo diferente, estabelecendo relações que ainda não tinham sido estabelecidas, 

com a finalidade de alcançar os resultados pretendidos (Parolin, 2003). 

Metodologia utilizada na investigação 

Dada a natureza do estudo, optámos por uma metodologia predominantemente 

qualitativa numa das suas variantes, o estudo de caso múltiplo. Neste estudo 

participaram três alunos do 6.º ano do 2.º CEB pertencentes a uma escola da cidade de 

Viseu. Os participantes foram selecionados, com o auxílio da professora cooperante, 

tendo em conta o seu nível de dificuldade de aprendizagem, nomeadamente a Sandra 
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com muitas dificuldades, a Maria com algumas dificuldades e o Renato sem 

dificuldades. Com esta escolha diversificada de alunos pretendíamos ter indicações 

sobre se o seu desempenho era influenciado pelas suas dificuldades prévias ao uso do 

Scratch. 

Inicialmente realizámos as entrevistas iniciais aos participantes com o intuito de os 

caracterizar do ponto de vista familiar, afetivo e social, assim como perceber a sua 

relação com a Matemática e as Ciências Naturais, bem como com o Scratch (cf. Anexo 

1). De seguida, os alunos da turma realizaram, numa aula de 45 minutos, o teste 

diagnóstico que tinha como objetivo determinar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre os conteúdos da geometria e da alimentação saudável.  

Num contexto preparatório, antes da tarefa Mãos à obra, apresentámos o Scratch aos 

alunos, distribuímos e explorámos uma ficha informativa Vem aprender com o Scratch! 

sobre a utilização deste recurso didático. Os alunos, na tarefa Mãos à obra, contactaram 

pela primeira vez com o Scratch e tinham como objetivo construir e identificar um 

polígono, seguindo as indicações fornecidas (cf. Anexo 2). Dado que o tempo da aula 

não foi todo utilizado para a resolução desta tarefa, os alunos, em grupo, exploraram 

livremente, de forma criativa, o software.  

A tarefa Pirâmide Alimentar Mediterrânica foi realizada em grupos de 3/4 elementos, 

em duas aulas de 45 minutos. Na primeira aula, distribuímos a tarefa e disponibilizámos 

um ficheiro do Scratch com a construção de uma representação da Pirâmide Alimentar 

Mediterrânica para que os alunos colocassem cada alimento fornecido no local correto, 

escrevessem a frequência com que se deveria consumir os alimentos de cada patamar e 

escrevessem o nome de um dos nutrientes presentes em cada patamar. Ainda 

discutimos, em grande grupo, o exercício anterior para que todos os grupos pudessem 

expor a sua opinião e, ao mesmo tempo, tirar dúvidas. Na segunda aula, os alunos 

concluíram os restantes exercícios da tarefa que contemplavam conteúdos de Ciências 

Naturais (alimentação saudável e Pirâmide Alimentar Mediterrânica) e de Matemática 

(geometria) de forma interligada. Por exemplo, os alunos ao responderem à questão n.º 

3.1. (Figura 1) demonstraram ter capacidade de estabelecer conexões com a área de 

Matemática ao identificar algumas características do triângulo na Pirâmide Alimentar 

Mediterrânica.  
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A tarefa reflexão sobre as aulas foi realizada, em casa, pelos alunos. Nesta tarefa foi-

lhes solicitado que redigissem um pequeno texto sobre as aulas em que manusearam o 

Scratch, aludindo ao que tinham feito com este software, o que sentiram quando 

estavam a trabalhar, o que aprenderam e a sua relevância para a implementação de 

projetos, entre outros aspetos.    

Posteriormente, os alunos realizaram o teste final com o intuito de nos permitir 

comparar os seus conhecimentos iniciais e finais (cf. Anexos 3, 4 e 5). Por fim, 

realizámos as entrevistas finais aos participantes para recolher mais informações sobre 

as tarefas executadas anteriormente com o Scratch. 

Para além dos testes e de outros documentos produzidos pelos alunos e das entrevistas 

semiestruturadas, recolhemos dados através da observação participante. A análise dos 

dados bem como a sua interpretação foi feita no final com recurso a categorias definidas 

à posteriori.  

Apresentação de resultados e sua discussão 

Os participantes deste estudo, no momento em que souberam que iriam explorar o 

Scratch, reagiram de diferentes formas. A Sandra pareceu-nos ter manifestado alguma 

indiferença porque, segundo ela, era apenas “só uma coisa”, mantendo o seu 

comportamento calmo. Em contrapartida, a Maria e o Renato expressaram bastante 

interesse e entusiasmo por conhecer e manusear o recurso didático em questão, por ser 

algo novo e proporcionar aulas diferentes. 

Contrariamente à reação inicial da Sandra, ao longo da realização das tarefas todos os 

participantes estiveram motivados, dedicados e predispostos a aprender, ou seja, 

interessados por aprender/relembrar os conteúdos abordados, sendo possível constatar a 

partir dos seus comentários. A Sandra participou algumas vezes. No entanto, tivemos de 

Figura 1. Enunciado da questão n.º 3. da tarefa Pirâmide Alimentar Mediterrânica. 



 64 

intervir para que esta desse a sua opinião aos colegas. Já o Renato foi o aluno que mais 

interveio nas tarefas. 

A utilização do Scratch nas aulas de Matemática e de Ciências Naturais foi essencial 

por ter possibilitado o desenvolvimento de competências, como a autonomia, a 

responsabilidade, o espírito crítico e o trabalho em grupo, confirmando, assim, estudos 

prévios (e.g. Correia & Santos, 2017; Freitas & Gomes, 2017; Guerra, 2016; Pinto, 

2015 e Ramalho & Ventura, 2017). Verificámos, algumas vezes, que os participantes 

apenas expunham as suas ideias e as respostas que consideravam corretas e aceitavam 

as dos outros, sem que houvesse uma explicação por parte dos alunos, revelando ser 

necessário, ainda, trabalhar o espírito crítico e a cooperação. No entanto, sempre que 

detetámos estas situações interviemos, de modo a promover o diálogo entre os 

elementos do grupo para que justificassem as suas respostas. 

Após a análise das respostas do teste diagnóstico e do teste final concluímos que a 

Sandra e o Renato foram os alunos que mais evoluíram ao nível cognitivo durante este 

estudo (cf. Anexos 3 e 4), uma vez que mostraram recordar mais conteúdos. A Sandra 

demonstrou que desenvolveu o seu conhecimento em alguns conteúdos que não se 

recordava no início desta investigação, especificamente nos seguintes aspetos: i) 

identificar e representar quadriláteros e reconhecer os losangos e retângulos como casos 

particulares de quadriláteros; ii) reconhecer o quadrado como caso particular do 

retângulo e do losango e iii) designar por polígono regular um polígono de lados e 

ângulos geometricamente iguais. O Renato também evoluiu cognitivamente em alguns 

conteúdos, nomeadamente: i) referir o nutriente que se deveria consumir em maior 

quantidade; ii) identificar e representar triângulos isósceles, equiláteros e escalenos, 

reconhecendo os segundos como casos particulares dos primeiros; iii) reconhecer o 

quadrado como caso particular do losango; iv) identificar e representar quadriláteros e 

reconhecer os losangos e retângulos como casos particulares de quadriláteros e v) 

reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º. 

Pareceu-nos que a Maria foi a aluna que evoluiu menos cognitivamente em relação aos 

restantes participantes (cf. Anexo 5), na medida em que manifestou dificuldades em: i) 

identificar e representar triângulos isósceles, equiláteros e escalenos, reconhecendo os 

segundos como casos particulares dos primeiros; ii) identificar propriedades 

geométricas dos polígonos e iii) reconhecer que num triângulo a soma de três ângulos 

externos com vértices distintos é 360º. 
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A evolução dos participantes poderá estar associada à sua maturação. No entanto, 

pareceu-nos evidente que também se deveu, ao seu envolvimento nas tarefas realizadas 

com o Scratch, aos diálogos que realizaram nas aulas e aos debates que participaram 

com os outros colegas. Ficou patente que a utilização deste software permitiu, aos 

alunos, recordar e compreender mais facilmente os conteúdos, indo ao encontro dos 

resultados obtidos em outras investigações como, por exemplo, de Correia (2013), de 

Guerra (2016), de Pinto (2015) e, de Ramalho e Ventura (2017). 

Notou-se que a Sandra e o Renato tiveram algumas dificuldades em reconhecer as áreas 

disciplinares envolvidas das tarefas, pelo facto de terem sido abordados conteúdos de 

Matemática e de Ciências Naturais de forma interligada. A utilização do Scratch foi 

importante para estabelecer ligação entre a geometria e a alimentação saudável 

propiciando, aos alunos, um ambiente mais favorável à compreensão dos conteúdos, na 

medida em que aumentou a sua curiosidade e motivação. Na investigação realizada por 

Pinto (2015) também se constatou que este recurso didático traz vantagens como, por 

exemplo, o aumento do interesse e da participação dos alunos nas tarefas, 

proporcionando aulas mais dinâmicas, e aprendizagens mais significativas e 

transversais. 

Conclusão 

Os resultados obtidos neste estudo foram positivos, porque verificámos que os 

participantes da investigação, mesmo tendo algumas dificuldades, progrediram com o 

auxílio do Scratch. Desta forma, pudemos averiguar que o uso do Scratch promove 

efetivamente a relação entre os conteúdos de Matemática e de Ciências Naturais, 

possibilitando aos alunos recordar e compreender mais facilmente os conteúdos, de 

modo a estabelecer relação entre eles como um todo e não segmentados por áreas 

disciplinares.  

Também se verificou um melhor desempenho por parte dos participantes e dos restantes 

alunos, através da sua participação e dos momentos de avaliação. Deste modo, o 

professor deve fazer uso de recursos didáticos digitais para estabelecer ligações entre os 

conteúdos das diversas disciplinas, proporcionando assim aprendizagens mais 

significativas através de aulas dinâmicas e motivadoras.  
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Anexos 

Anexo 1 – Guião da entrevista inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização pessoal do ponto de vista 

familiar, afetivo e social 

 

 

 

 

 

 

 

• Quem são as pessoas que compõem o teu 

agregado familiar? 

• Quais são as habilitações literárias das 

pessoas que vivem contigo (pais ou outros 

familiares)? 

• Atualmente, quantas pessoas no teu 

agregado familiar têm emprego? Trabalham 

por conta própria (têm o seu negócio) ou 

por conta de outrem (outros)? 

• Como te deslocas para a escola? E com 

quem? Quanto tempo demoras a chegar? 

• Gostas de ir para a escola? Porquê? 

• O que fazes no tempo livre? O que gostas 

de fazer? 

• Fazes parte de algum clube na escola? 

Qual? Porquê? 

• Em casa, tens ajuda de alguma pessoa para 

realizar os trabalhos de casa? Quem? 

• Tens computador ou tablet? E acesso à 

internet? 

• Qual é a tua disciplina preferida? Porquê? 

• Qual é a disciplina que menos gostas? 

Porquê? 

 

Relação do entrevistado com a Matemática 

• Gostas de Matemática? Porquê? 

• Qual é o conteúdo/matéria de matemática 

que mais gostas? Porquê? 

• E a que menos gostas? Porquê? 

 

Relação do entrevistado com as Ciências 

Naturais 

• Gostas de Ciências Naturais? Porquê?     

• Qual é o conteúdo/matéria de Ciências 

Naturais que mais gostas? Porquê? 

• E a que menos gostas? Porquê? 

 

 

• Com que frequência utilizas o 

computador/tablet por semana? Durante, 

aproximadamente, quanto tempo? 

• Gostas de ir ao quadro, ao quadro interativo 
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Relação do entrevistado com os recursos 

didáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e de realizar fichas de trabalho? Porquê? 

• Conheces o Tangram, o Geoplano, as 

Barras de Cuisenaire, a escola virtual, o 

SuperLogo ou o Scratch? (mostrar os 

recursos) Para que servem? 

• Conheces outros materiais? Se sim, quais? 

Para que servem? De que modo são 

utilizados na aula? 

• Gostas de os utilizar? Porquê? 

• Consideras importante a utilização destes 

recursos na sala de aula? Porquê? 

• Quando utilizas estes recursos aprendes 

mais facilmente? Porquê? 

• A utilização destes recursos pode ser feita 

individualmente, em pares ou em pequenos 

grupos. Qual é a tua preferência? Porquê? 

• Entre o tangram e o Scratch (mostrar os 

recursos), qual consideras o mais 

importante? Porquê? 

• Qual é a tua reação quando sabes que vais 

estar, na sala de aula, em contacto com um 

recurso didático diferente do habitual? 

Porquê? 

 

Anexo 2 – Indicações fornecidas na tarefa Mãos à obra 
 

Construção de um polígono: 

* Clica no botão       que está localizado na barra inicial do Scratch e de seguida clica 

3 vezes na mascote (gato); 

* Clica no bloco Eventos e arrasta a ação: Quando alguém clicar em      ; 

* Clica no bloco Caneta e arrasta a ação: apaga tudo do palco; 

* Clica no bloco Caneta e arrasta a ação: baixa a tua caneta; 

* Clica no bloco Movimento e arrasta a ação: anda 100 passos; 

* Clica no bloco Movimento e arrasta a ação: gira       120º; 

* Clica no bloco Movimento e arrasta a ação: anda 100 passos; 

* Clica no bloco Movimento e arrasta a ação: gira       120º; 
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* Clica no bloco Movimento e arrasta a ação: anda 100 passos; 

* Clica no bloco Movimento e arrasta a ação: altera a tua direção para 90º; 

* Clica no botão              . 

 

Anexo 3 – Comparação de alguns resultados obtidos, da Sandra, no teste diagnóstico 

com os do teste final 

Objetivos 

Teste inicial Teste final Alteração 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Enunciar os tipos 

de nutrientes 

quanto à sua função 

Indicar os tipos de 

nutrientes presentes nos 

alimentos 

  3      4  1 

Dar exemplo de um dos 

nutrientes que se deve 

consumir em menor 

quantidade 

(micronutriente) 

1         5 4 

Exemplificar 

ementas com base 

na Pirâmide de 

Alimentação 

Mediterrânea 

Explicar a razão pela 

qual a pirâmide está 

dividida em partes com 

diferentes tamanhos 

  3       5 2 

 

(…) reconhecer o quadrado como caso 

particular do retângulo  

 2        5 3 

Identificar e representar triângulos isósceles, 

equiláteros e escalenos, reconhecendo os 

segundos 

como casos particulares dos primeiros. 

 2       4  2 

 

(…) reconhecer o quadrado como caso 

particular do losango  

 2        5 3 

Identificar e representar quadriláteros e 

reconhecer os losangos e retângulos como 

casos particulares de quadriláteros 

 2        5 3 

Identificar e 

representar 

pentágonos e 

hexágonos. 

 

Identificar propriedades 

geométricas dos 

polígonos  

1         5 4 

  2        5 3 
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Designar por «polígono regular» um polígono 

de lados e ângulos iguais  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Comparação de alguns resultados obtidos, do Renato, no teste diagnóstico 

com os do teste final 

Objetivos 

Teste inicial Teste final Alteração 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

Enunciar os tipos de 

nutrientes quanto à 

sua função 

 

Indicar os tipos de 

nutrientes presentes nos 

alimentos  

    3             5 2 

Dar exemplo de um dos 

nutrientes que se deve 

consumir em menor 

quantidade 

(micronutriente) 

        5         5 0 

Exemplificar 

ementas com base na 

Pirâmide de 

Alimentação 

Mediterrânea  

 

Explicar a razão pela qual a 

pirâmide está dividida em 

partes com diferentes 

tamanhos  

        5         5 0 

 

(…) reconhecer o quadrado como caso particular 

do retângulo  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5 
     

5 

 

0 

              

Identificar e representar triângulos isósceles, 

equiláteros e escalenos, reconhecendo os segundos 

como casos particulares dos primeiros.  

  2               5 3 

(…) reconhecer o quadrado como caso particular   2               5 3 

Legenda:             

  
  

      

  1 Não realizou a questão 

  2 Não recordava o conteúdo    

  3 Recordava alguns aspetos do conteúdo 

  4 Recordava grande parte do conteúdo 

  5 Recordava o conteúdo 
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do losango 

Identificar e representar quadriláteros e reconhecer 

os losangos e retângulos como casos 

particulares de quadriláteros 

  2               5 3 

 Identificar e 

representar 

pentágonos e 

hexágonos. 

 

Identificar propriedades 

geométricas dos polígonos   

    3             5 2 

 

Designar por «polígono regular» um polígono de 

lados e ângulos iguais  

        5         5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Comparação de alguns resultados obtidos, da Maria, no teste diagnóstico 

com os do teste final 

Objetivos 

Teste inicial Teste final Alteração 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

Enunciar os tipos de 

nutrientes quanto à sua 

função 

 

Indicar os tipos de nutrientes 

presentes nos alimentos  

    3           4   1 

Dar exemplo de um dos 

nutrientes que se deve 

consumir em menor quantidade 

(micronutriente) 

1                 5 4 

 Exemplificar ementas 

com base na Pirâmide de 

Alimentação Mediterrânea  

Explicar a razão pela qual a 

pirâmide está dividida em 

partes com diferentes tamanhos 

        5         5 0 

 

(…) reconhecer o quadrado como caso particular do 

retângulo  

  2               5 3 

Legenda:             

  
  

      

  1 Não realizou a questão 

  2 Não recordava o conteúdo    

  3 Recordava alguns aspetos do conteúdo 

  4 Recordava grande parte do conteúdo 

  5 Recordava o conteúdo 
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Identificar e representar triângulos isósceles, equiláteros e 

escalenos, reconhecendo os segundos 

como casos particulares dos primeiros.  

    3             5 2 

 

(…) reconhecer o quadrado como caso particular do losango  
        5         5 0 

Identificar e representar quadriláteros e reconhecer os 

losangos e retângulos como casos 

particulares de quadriláteros 

        5         5 0 

 Identificar e representar 

pentágonos e hexágonos. 

 

Identificar propriedades 

geométricas dos polígonos   

    3             5 2 

 

Designar por «polígono regular» um polígono de lados e 

ângulos iguais  

        5         5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:             

  
  

      

  1 Não realizou a questão 

  2 Não recordava o conteúdo    

  3 Recordava alguns aspetos do conteúdo 

  4 Recordava grande parte do conteúdo 

  5 Recordava o conteúdo 
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Resumo. O presente artigo apresenta um projeto de investigação-ação que 

se desenvolveu em torno da articulação entre as áreas da História e da 

Música, no contexto de uma turma do 5.º ano de escolaridade, num 

agrupamento escolar da cidade do Porto, inserido no programa TEIP. 

Sabemos que, em Portugal, a disciplina de História é pouco apreciada 

pelos estudantes e que estes a vêm como pouco relevante para a sua vida. 

Para este estudo, partiu-se do princípio de que o ensino da História não 

deve alicerçar-se apenas no passado, i.e., deve possibilitar, após a 

construção de conhecimentos sobre o passado, a transformação do presente 

num espaço de significação. Partiu-se da necessidade de motivar os 

estudantes para a aprendizagem na disciplina de História e Geografia de 

Portugal e da convicção da importância da articulação de saberes para 

uma aprendizagem integral e para o desenvolvimento de um pensamento 

crítico e reflexivo. Assim, a investigação pretendeu responder à questão: De 

que forma a Música contribui para a aprendizagem da História e Geografia 

de Portugal no 2.º ciclo do Ensino Básico? Procurou-se identificar quais as 

potencialidades didáticas da música quando esta é utilizada como 

estratégia de aprendizagem ou como recurso didático. Em termos 

metodológicos, optou-se por uma abordagem qualitativa, recorrendo 

sobretudo à análise do discurso. Usaram-se instrumentos de recolha de 

dados como os questionários, a observação presencial, a gravação áudio 

das sessões e registos escritos produzidos pelos alunos. Concluiu-se que a 

utilização sistemática da música favoreceu a cognição histórica situada, 

desenvolvendo competências de empatia histórica, inferência histórica e 

consciência histórica. A música revelou-se ainda um bom agente de 

motivação.  

Palavras-chave: Música; Motivação; Educação Histórica; Articulação 

disciplinar. 

 

Introdução  

Neste artigo pretende-se apresentar e discutir um projeto de investigação realizado no 

contexto de um estágio do mestrado em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

(CEB), da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto.  



 77 

O projeto desenvolveu-se em torno da articulação entre duas áreas, a História e a 

Música, desde sempre intimamente ligadas. Com efeito, pode-se encarar a Música quer 

como fonte histórica quer como recurso didático no ensino-aprendizagem da História. 

Partindo de uma necessidade – a de motivar os alunos para a aprendizagem na 

disciplina de História e Geografia de Portugal – e de uma convicção – a importância da 

articulação de saberes para uma aprendizagem integral e para o desenvolvimento de um 

pensamento crítico e reflexivo – o estudo procurou dar resposta à seguinte questão: De 

que forma é que a Música contribui para a aprendizagem da História e Geografia de 

Portugal no 2.º ciclo do Ensino Básico? Assim, procurou-se identificar quais as 

potencialidades didáticas da música quando esta é utilizada de duas maneiras distintas, 

isto é, como estratégia de aprendizagem (ao longo de toda a sessão) e como recurso 

didático (em momentos específicos da sessão). Além do mais, procurou-se averiguar o 

papel da música enquanto elemento motivador para a aprendizagem das Ciências 

Humanas e Sociais e da História e Geografia de Portugal (HGP). 

Sabemos que, em Portugal, a disciplina de História é, por natureza, uma área científica 

que os estudantes pouco apreciam, normalmente associada à memorização de fatos 

centrados no passado e que estes vêm como pouco relevantes para a sua vida. Para este 

estudo partiu-se do princípio de que o ensino da História não deve alicerçar-se apenas 

no passado, ou seja, deve possibilitar, após a construção de conhecimentos sobre o 

passado, a transformação do presente num espaço de experiência e a conceção do 

“futuro como um horizonte de expectativa” (Alves, 2001, p. 25). Desta forma, a 

aprendizagem da História deverá permitir ao estudante compreender a atualidade e agir 

sobre a realidade do quotidiano (Mattoso, 1999).  

Para tal, congregou-se a área da Educação Histórica que, desde a década de 70 do 

século passado vem surgindo como área de interesse para professores e investigadores, 

partindo dos estudos iniciais de Denis Shemilt, Martin Booth, Peter Lee e Alaric 

Dickinson no Reino Unido e do projeto Chata (Conceitos de História e Abordagens de 

Ensino). No Brasil, de destacar as pesquisas neste campo de Maria Auxiliadora Schmidt 

e Tânia Maria Braga Garcia, da Universidade Federal do Paraná. Entre nós, a 

investigação tem sido coordenada por Isabel Barca, da Universidade do Minho, em 

particular através do projeto Consciência histórica – teoria e práticas.  

Esta área de investigação, da cognição histórica situada, centra-se na necessidade de 

“entender como é que os sujeitos - sobretudo os alunos - constroem o conhecimento em 
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História, e que caminhos poderão ser mais frutuosos para aprofundar a qualidade dessa 

construção” (Barca, 2013, p. 316). Parte do princípio de que é possível a construção de 

ideias históricas gradualmente mais sofisticadas pelos estudantes, no que respeita à 

natureza do conhecimento histórico, se o ensino for orientado nesse sentido (Barca, 

2013).  

Apoia-se, portanto, em três grandes ideias. Em primeiro lugar, a de Consciência 

Histórica, centrada nas reflexões filosóficas de Jörn Rüsen, e que se traduz na conceção 

de que a consciência histórica “ocorre quando a informação inerte e progressivamente 

interiorizada se torna parte da ferramenta mental do sujeito e é utilizada, com alguma 

consistência, como orientação no quotidiano pessoal e social” (Barca, 2013, p. 320). 

Assim, entende-se que aprender História não pode ser percecionado como o adquirir de 

um conhecimento construído, uma vez que tal não permite atribuir significado ao que se 

aprende. Esta aprendizagem terá, pelo contrário, de envolver ativamente o sujeito para 

que este possa integrar o novo conhecimento na sua vida prática, isto é, nos “contextos 

concretos em que os alunos utilizam as suas experiências para dar sentido a um 

passado” (Barca, 2004, p. 19).  

Em segundo lugar, e decorrente do primeiro, o conceito de Literacia Histórica, proposto 

por Peter Lee e traduzido nas ideias dos alunos sobre História e a sua capacidade de 

orientação em relação ao passado.  

Por fim, o conceito de Meta-História, também entendido como conceitos de segunda-

ordem, proposto em 1989 por Peter Lee, Alaric Dickinson e Rosalyn Ashby. Esses 

autores entendem por conceitos de segunda-ordem conhecimentos que vão além dos 

conceitos substantivos ou de conteúdos específicos da História, que conferem à 

disciplina um caráter epistemológico. Assim, por conceitos de segunda-ordem 

entendem-se os relacionados com as formas de compreensão ou pensamento histórico, 

como os conceitos de narrativa, evidência, inferência, imaginação e explicação 

histórica, que permitem estabelecer a qualidade histórica da mudança temporal (as 

noções de continuidade, progresso, desenvolvimento, evolução, época). 

Desta forma, o caminho da cognição histórica situada permite articular aprendizagem 

histórica, vida prática e a própria ciência, possibilitando aos alunos a adoção de atitudes 

e metodologias necessárias à construção do conhecimento científico, para que não 
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saibam apenas o conteúdo histórico, mas também o meio para chegar a esse 

conhecimento.  

A educação em História necessita, assim, de ser encarada para lá de uma acumulação de 

conhecimento científico, e apoiar-se no processo de aprendizagem, ou seja, indagar 

quais as estratégias mais adequadas para uma aprendizagem criativa e autónoma, que 

promova a apropriação das ideias históricas pelos alunos. 

Neste sentido, considera-se que a utilização da música como estratégia pedagógica ou 

como recurso didático favorece a cognição histórica situada no sentido do 

desenvolvimento de competências, nos alunos, de empatia histórica, inferência histórica 

e consciência histórica, permitindo que estes consigam imaginar como viviam, 

pensavam e sentiam as pessoas noutros tempos e noutros lugares, a partir da análise e 

interpretação das fontes musicais (Schmidt, 2009).  

Segundo estudos recentes (Boal-Palheiros, 2014; Chiarelli e Barreto, 2014; Hallam, 

2010), está comprovado que o contacto com esta área artística desenvolve o cérebro e a 

inteligência. Além do mais, molda o sentido estético, aumenta a emotividade e fortalece 

a capacidade de concentração e de memorização. A música exerce ainda um papel 

essencial no aumento da capacidade de interação social e cognitiva, contribuindo para o 

exercício da flexibilidade intelectual. Tudo isto porque “a música induz uma 

reorganização no córtex cerebral” (Hallam, 2010, p. 270), local onde ocorre o 

processamento neuronal das representações simbólicas.  

A música, sendo parte integrante do tecido da vida quotidiana, é parte do tecido que 

constitui o ser humano. Ongaro, Silva e Ricci reforçam esta ideia, afirmando que “a 

música na vida do ser humano é tão importante como real e concreta, por ser um 

elemento que auxilia no bem-estar das pessoas” (2006, p.5). Segundo as autoras, a 

finalidade da música em contexto escolar prende-se com o facto de esta ter o poder de 

ampliar e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. Assim, partindo destes 

pressupostos, considera-se que a música se pode apresentar como uma linguagem 

alternativa para a aprendizagem histórica dos alunos, permitindo a efetivação de uma 

pedagogia pela descoberta, de cariz construtivista, pois leva o estudante a descobrir, por 

si, o conteúdo ou conceito a abordar (Fabregat e Fabregat, 1991).   

Educar em pleno século XXI revela-se como um processo extremamente exigente, 

dadas as constantes mudanças que hoje em dia se fazem sentir quer no mundo 
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tecnológico, quer nos vários contextos e estruturas societais. Deste modo, torna-se 

imperativa a criação, no ensino, de condições de equilíbrio entre a compreensão, a 

criatividade, o conhecimento e o sentido crítico (Martins et al., 2017). Trata-se de 

desenvolver competências  e condições que fomentem a autonomia, a responsabilidade 

das crianças, de forma a que estas se adaptem a “um mundo com uma globalização 

extremamente acelerada, com uma taxa de rápido desenvolvimento tecnológico” 

(OCDE, 2018, p.2).    

Deste modo, e existindo a consciência das necessidades atuais do ensino, assume-se que 

no ensino da HGP se deve promover a interdisciplinaridade e a mobilização dos 

conhecimentos tácitos dos estudantes, de modo a que, não só as aprendizagens 

realizadas sejam significativas, como também sejam fomentados os princípios, valores e 

áreas de competências que são defendidos pelo documento referencial Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade Obrigatória (2017).  

Com este projeto investigativo valorizou-se não só o que está consignado no documento 

das Metas Curriculares do 2.º CEB – História e Geografia de Portugal (Ribeiro et al., 

2012)2,  como também se privilegiou a compreensão do papel fundamental que a HGP 

desempenha no que respeita à evolução histórico-cultural de Portugal e ao património 

imaterial nacional, itens estes patentes no documento articulador com o Perfil dos 

Alunos – Aprendizagens Essenciais de HGP no 2.º CEB (Ministério da Educação, 

2018). 

Opções metodológicas 

O universo com o qual se trabalhou foi uma turma do 5.º ano de escolaridade, com 18 

alunos, com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos, de um agrupamento escolar 

da cidade do Porto, integrado no programa de Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária. No que respeitava à disciplina de História e Geografia de Portugal, no geral 

a turma demonstrava dificuldades ao nível da consciência histórica, nomeadamente na 

relação e distinção entre épocas históricas.  

Para aferir a relação dos estudantes com a música, quer no contexto pessoal, quer no 

contexto escolar, no início do projeto a turma respondeu a um questionário e, dos dados 

 
2 Projeto de investigação desenvolvido em tono do domínio “Portugal do século XIII ao 

século XVII”, subdomínio “Portugal nos séculos XIII e XIV, segundo objetivo geral, 

abrangendo vários dos descritos, nomeadamente os descritores 1, 7 e 10 (Ribeiro et al., 

2012, p.6). 
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recolhidos, depreendeu-se que a maioria dos estudantes gostava de música, embora a 

relação fosse estabelecida essencialmente de forma informal, fora do contexto escolar, 

em momentos de viagem, em práticas desportivas ou em contextos de atividades 

recreativas, sendo que apenas dois dos estudantes tinham um contato formal, de 

aprendizagem musical, fora da escola. Também foi possível compreender que a música 

era esporadicamente utilizada, no contexto da vida académica destes estudantes, pelos 

professores de algumas disciplinas (como Português e Inglês), de forma pontual e não 

sistemática, ligada sobretudo ao momento de motivação inicial e centrada em exclusivo 

nas análises da letra.  

Em termos metodológicos, optou-se, dadas as características do estudo, por uma 

abordagem de tipo qualitativo, recorrendo sobretudo à análise do discurso. Como 

instrumentos de recolha de dados empregaram-se: 

- um questionário no final de cada sessão, com o intuito de avaliar o grau de motivação 

dos alunos; 

- a observação presencial realizada durante as sessões, que permitiu recolher dados 

relativamente às reações, atitudes, comportamentos e dificuldades dos estudantes; 

- a gravação áudio das sessões, permitindo a análise dos discursos dos alunos ao longo 

das sessões e uma leitura mais atenta e particularizada das reações dos estudantes face 

às atividades propostas; 

- registos escritos produzidos pelos estudantes, que permitiram sustentar a 

aprendizagem ocorrida, refletindo as suas conceções acerca das temáticas abordadas.   

Sessões 

As sessões desenhadas tiveram em consideração diversos aspetos, como as 

características do grupo, a necessidade de se estabelecer um percurso de aprendizagem 

sequencial e a diversidade das fontes históricas e dos recursos utilizados. Quanto à 

Música, os excertos foram vários, tentando agregar estilos musicais diferentes que 

pudessem contribuir para uma maior e melhor cultura musical de cada um dos 

estudantes. Para uma melhor compreensão das atividades e objetivos inerentes a cada 

sessão, segue o seguinte quadro: 
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Quadro 1 - Descrição das sessões do 2.º CEB 

Análise e discussão de resultados 

A análise que se segue visa o método de análise de conteúdo, que consiste na ordenação 

e afixação dos dados num conjunto de categorias de significação (Amado, Costa e 

Crusué, 2014). É devido à categorização que um investigador define o seu rumo 

investigativo, sendo possível a interpretação e inferência sobre os dados recolhidos.  

N.º/ horas  2 sessões, cujo tempo total corresponde a 1h45 min  

Temáticas 
1.ª Sessão A cultura na corte do rei D. Dinis  

2.ª Sessão Do mundo desconhecido à conquista de Ceuta 

Objetivos 

1.ª Sessão 

- Compreender o contexto musical da época medieval de modo a construir 

conhecimento acerca da cultura na corte do rei D. Dinis 

- Fruição estética das obras musicais utilizadas 

2.ª Sessão 

- Compreender o desconhecimento do mundo pelos Europeus no início do 

processo das descobertas, e as fantasias criadas em torno do desconhecido 

- Compreender as razões e interesses dos diferentes grupos sociais na partida para 

os Descobrimentos 

- Compreender a conquista de Ceuta, bem como o seu posterior fracasso 

- Averiguar, a partir da música, se os estudantes são capazes de exprimir 

sentimentos e, a partir dos mesmos, criar situações históricas 

- Averiguar se, a partir da música como recurso didático, os estudantes se sentem 

motivados para quererem saber mais sobre a temática dos Descobrimentos 

Descrição 

1.ª Sessão 

Motivação: «Viagem no tempo aos séculos XIII e XIV» - discussão com a turma 

acerca das sensações novas da sua sala de aula (cheiro a incenso e escurecida) 

- Escuta ativa da música Des oge mas quereu trobar (Cantiga de Santa Maria do 

rei Afonso X): semelhanças do género de música escutado com as músicas 

escutadas nas feiras medievais 

- Identificação e exploração dos instrumentos musicais utilizados na música 

mencionada 

- Construção da definição de Trovador e Jogral a partir do jogo do «Quem é 

Quem?» 

- Exploração da biografia do rei D. Dinis através do Kingsbook: obras musicais, 

curiosidades acerca dos seus feitos, criação da universidade, oficialização do 

português como língua oficial do reino, atividades realizadas nos saraus da sua 

corte 

Consolidação: Atividade «Secretário Pessoal do rei D. Dinis» 

2.ª Sessão 

Motivação: Jogo do desconhecido - momento lúdico para discussão acerca do 

desconhecido e do que ele pode provocar (relação com o desconhecimento do 

mundo no momento da expansão marítima portuguesa)  

- Análise e exploração de mapas-mundo desde o século XII ao século XV  

- Exploração de fontes iconográficas acerca da representação das criaturas 

fantásticas existentes nas terras e mares desconhecidos 

- Escuta ativa da música Conquest of Paradise, de Vangelis: identificação dos 

sentimentos que a música suscita; resposta à questão «O que terá feito o Homem 

para descobrir o desconhecido?» 

- Reconhecimento, com os estudantes, dos interesses e razões para os vários 

grupos sociais aderirem à ideia dos Descobrimentos 

- Exploração de um excerto do vídeo «Grandes Portugueses – Infante D. 

Henrique» que remete para conquista de Ceuta e o posterior fracasso  

- «O que acontecerá depois de Ceuta?» - Escuta ativa da música Conquistador do 

grupo Da Vinci 

Consolidação: Atividade «Carta de um marinheiro» 
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Deste modo, foram definidas duas categorias muito concretas, de forma a nortear a 

análise pretendida, tendo-se formulado, desde o início do estudo, indicadores de análise 

que promovem a triangulação dos dados (Silva e Fossá, 2013).  

Foram analisados os dados, atendendo às categorias e indicadores sistematizados no 

quadro que se segue.  

 

 

 

 

 

 

 

Motivação 

Segundo Fontaine (2005, p. 11) “o termo «motivação» parece ser a priori consensual 

por ser tão frequentemente utilizado na linguagem comum”. Porém, é dos itens mais 

difíceis de se analisar, visto que a questão motivacional se revela subjetiva. Segundo 

Tavares, “motivar será interessar os alunos, predispô-los para a aprendizagem e para 

envidarem esforços no sentido de alcançarem determinados objetivos” (1979, p. 42).  

Assim, neste projeto, e em relação à categoria da motivação, verificou-se que os vários 

indicadores, listados acima, estiveram presentes de maneira diferente ao longo das 

sessões. Selecionaram-se alguns exemplos que nos pareceram mais relevantes para aqui 

se discutir.  

O facto de se ter criado recursos interativos, que se assemelham aos gostos dos 

estudantes, promoveu um nível alto de motivação, notório nos indicadores analisados, 

todos no nível máximo. Exemplo disso foi o Kingsbook. Como forma de explorar a 

biografia de D. Dinis, os seus feitos, bem como o modo de vida na sua corte, foi 

construído o Kingsbook, que consiste numa espécie de rede social do monarca, ao que a 

turma reagiu com surpresa e interesse, de que foi exemplo a reação de um estudante: 

«eles também têm Facebook»? Ao longo da exploração do Kingsbook, os alunos foram 

adotando uma postura de atenção às publicações que o rei tinha colocado, mantendo-se 

o nível de concentração e de motivação muito elevado. De facto, este recurso foi 

Categorias de análise Indicadores de análise 

Motivação 

• Participação 

• Postura física 

• Concentração 

• Comportamento 

Aprendizagem histórica 

• Interpretação de documentos 

• Capacidade de mobilização de conhecimentos 

• Empatia histórica 

Quadro 2 - Categorias e indicadores de análise 
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bastante relevante, uma vez que a linguagem do mesmo se encontrava adequada e de 

acordo com outras redes sociais conhecidas dos estudantes.  

Um outro momento prende-se com a parte inicial da primeira sessão, quando os 

estudantes perceberam que iam fazer uma ‘viagem no tempo’, nomeadamente aos 

séculos XIII e XIV. Ao escutarem um trecho de uma música da época histórica em 

análise, os alunos demonstraram um nível elevado de concentração, acabando por sorrir 

quando perceberam de que tipo de música se tratava. Inconscientemente, alguns 

estudantes batiam com o pé a pulsação da música, enquanto outros acenavam levemente 

com a cabeça. A motivação criada por este recurso musical foi, portanto, também 

evidente na postura física dos estudantes. Mal terminou a audição, uma estudante 

declarou logo de imediato «ó stora é igual à da feira medieval», acabando a turma por 

concordar com a afirmação. 

Foi possível aferir que a motivação dos estudantes depende também da motivação e da 

riqueza pedagógica que o docente assume nas aulas que planifica Assim, ao longo da 

sessão relativa à vida na corte do rei D. Dinis, os estudantes estavam muito motivados, 

tendo sido tecidos comentários como «isto parecia [a disciplina de] Música» ou mesmo 

«é bem mais fixe que Música». Antes do final da sessão, foi pedido aos estudantes que 

realizassem um exercício de escrita (em casa, devido ao pouco tempo destinado às 

sessões), em que assumiam a função de secretário pessoal de D. Dinis, tendo a 

responsabilidade de realizar o agendamento de um dia do rei. Foi possível inferir que, 

apesar de os estudantes não terem inicialmente reagido positivamente a este exercício 

de escrita, sentiram-se depois motivados por ser uma consolidação de tipo diferente do 

habitual, solicitando o ‘encarnar’ de uma personagem histórica o uso de uma escrita 

criativa, novidades nas aulas de HGP para estes estudantes.  

Por fim, veja-se que as atividades que foram implementadas ao longo das sessões 

evidenciaram o facto de que a música, articulada de modo criativo com os conteúdos 

históricos, promove motivação, estando patente na sua postura física, comportamento e 

participação (que passou a ser mais recorrente) dos estudantes, o entusiasmo que 

suscitou, tal como se pode observar nos seguintes gráficos – resultado da recolha de 

dados dos inquéritos por questionários realizados aos estudantes: 
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Aprendizagem histórica 

A categoria relativa à aprendizagem histórica será analisada, tal como a anterior, tendo 

em conta os indicadores da tabela 2.  

Um dos momentos em que estiveram presentes os indicadores relativos à empatia 

histórica e à mobilização de conhecimentos prende-se com o registo criativo sobre a 

vida do rei D. Dinis. Verificou-se que, a partir da análise do documento escrito acerca 

das atividades culturais nos saraus da corte e das fontes iconográficas e musicais 

apresentadas, os estudantes retiraram e selecionaram a informação sem dificuldades, 

mobilizando-a para a resposta que a ficha de consolidação exigia: a realização do 

agendamento de um dia do rei D. Dinis. Infere-se, portanto, que ocorreu aprendizagem 

histórica. Ao fazerem este agendamento, um número considerável de estudantes 

17
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Gostaste da aula de HGP?

 Sim  Não

Gráfico 1 - Resposta à questão «Gostaste da aula de HGP?» 
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Gráfico 2 - Resposta à questão «O quanto gostei das atividades da aula de HGP» 
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associaram o cognome «O Lavrador» à atividade agrícola, isto é, assumiram a 

literalidade do cognome, apresentando como funções deste rei tratar dos terrenos, 

plantar e regar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se portanto, que os estudantes não compreenderam o que é um cognome e qual 

a sua relação com os feitos de um dado rei. Todavia, todos os estudantes destinaram um 

horário considerável para que o rei pudesse terminar as suas canções, tendo assimilando 

bem que D. Dinis era um trovador e era o rei que compunha as suas canções.  

Veja-se que a maioria dos estudantes assumiu a função que lhe foi confiada, isto é, 

assumiram-se enquanto personagem da História. Existiu, assim, empatia com as 

personagens estudadas, algo que consideramos relevante, e que permite perceber que, se 

humanizadas, as personagens históricas podem ser entendidas como verdadeiras pessoas 

aos olhos dos estudantes, Todavia, a empatia histórica por si ficou por atingir em muitas 

situações, dada a complexidade deste conceito e a exiguidade de tempo do projeto.  

Em suma, com as sessões realizadas infere-se que a música, no 2.º CEB, contribuiu para 

a aprendizagem da História, nomeadamente na apropriação de conceitos históricos, na 

análise de fontes e no desenvolvimento de um sentido de pertença. 

Figura 1. Exercício de consolidação: produção de um aluno 
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Considerações finais 

A realização deste projeto desencadeou uma oportunidade única de trabalho, assente 

num cariz investigativo, que permitiu explorações diversificadas a nível metodológico. 

Assim, foi possível concluir, pelas evidências apresentadas, que a utilização de forma 

sistemática da música foi um contributo na aprendizagem histórica dos estudantes 

envolvidos. Com efeito, a introdução da música enquanto recurso e/ou estratégia na 

aprendizagem de História proporcionou momentos de reflexão, seleção de informação e 

apropriação de conceitos históricos. Permitiu igualmente trabalhar com os estudantes a 

consciência temporal, conceitos de mudança e de permanência. Revelou-se ainda um 

bom agente de motivação. 

Todavia, face aos constrangimentos associados a um projeto como este, é necessária 

alguma cautela na análise destes dados. Desde logo, a curta duração da intervenção 

condiciona claramente a assunção clara de uma resposta à questão de investigação 

colocada. Depois, a ausência de uma turma que servisse como elemento de comparação 

absolutiza em demasia os dados recolhidos.  

Desta forma, crê-se que neste caso, assim como para outras formas de articulação de 

saberes, a música apenas resulta enquanto elemento estruturante e motivador para a 

aprendizagem e apenas promove aprendizagens históricas significativas quando o 

professor faz um uso original da mesma e a coaduna com recursos que cria ou que usa 

criativamente. Acontece que, no contexto docente em que foi desenvolvido o projeto de 

cariz investigativo, foi possível compreender que a música não é utilizada 

recorrentemente nas aulas de História e Geografia de Portugal.  

De facto, para se compreender as conceções dos docentes de 2.º CEB em relação ao uso 

da música nas suas aulas de História, foram entrevistados alguns dos docentes com 

quem colaboramos no contexto onde foi realizado o projeto de cariz investigativo, 

sendo possível destacar algumas conclusões: a utilização da música em sala de aula de 

História é pontual e pouco sistemática; a sua utilização está predominantemente 

associada ao momento inicial de motivação e muito pouco ao seu papel enquanto fator 

de aprendizagem dos alunos; por fim, cremos que é utilizada de forma ainda tradicional 

e conservadora, pouco criativa e centrada em exclusivo nas análises da letra. 

Cremos que a esta investigação se poderia dar continuidade, com pelo menos dois 

grupos, sendo um de controlo, procurando comparar estudantes a frequentar o Ensino 
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Artístico Especializado da Música no 2.º CEB com outros que estivessem no ensino 

regular, averiguando se o grau motivacional entre os grupos seria diferente e, se assim 

fosse, em e como se diferenciavam. 
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Resumo. Ao pensar sobre as práticas pedagógico-musicais, a partir de 

estudos de Choppin (2004), destaca-se o olhar para o manual escolar 

enquanto ferramenta pedagógica necessária no processo de ensino e de 

aprendizagem. O presente estudo tem por objetivo identificar evidências 

decorrentes de ações didáticas em tais artefactos enquanto instrumentos 

promotores para a construção de conhecimento musical. Para tanto, 

realiza-se um estudo exploratório sobre manuais escolares de educação 

musical para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) em Portugal, tendo 

como abordagem metodológica a análise de conteúdo com organização de 

categorias a priori. Como resultado, verifica-se que os manuais analisados 

articulam-se com os objetivos e conteúdos contemplados para as 

aprendizagens essenciais (AE) no âmbito da Educação Artística – Música 

para o 1.º CEB, abrangem experiências de aprendizagens diversificadas e 

práticas, permitindo percursos pedagógicos que abordam as orientações 

programáticas para o ensino da música no 1.º CEB. 

Palavras-chave: Manual escolar; ensino da música; didática criativa. 

 

Considerações iniciais 

O presente texto enquadra-se num estudo em desenvolvimento sobre manuais escolares 

para as práticas de ensino da música no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) em 

Portugal, o qual se tem concretizado num período de Estágio Científico Avançado no 

âmbito de Doutoramento na Universidade do Minho – Braga, Portugal. 

A partir do sitio da Direção Geral de Educação (www.dge.mec.pt), realizou-se o acesso 

a documentos oficiais no âmbito das políticas públicas, os quais foram tidos como 

instrumentos balisadores para a construção reflexivo-teórica sobre os manuais escolares 

para as práticas pedagógicas de ensino da música para o 1.º CEB. 

Estudos realizados sobre o manual escolar (Pires, 2003; Santo, 2006; Carvalho & 

Fadiga, 2007; Guimarães, 2010; Gonçalves, 2011) demonstram que estes têm 

desempenhado importante papel na organização e realização dos processos de ensino e 

de aprendizagem. Devido à presença constante dos manuais escolares nos mais 

mailto:michelinegois@gmail.com
mailto:fernandoguimaraes@ie.uminho.pt
mailto:guilhermeromanelli@ufpr.br
http://www.dge.mec.pt/
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diferentes contextos educacionais, estudos avaliativos com o objetivo de analisar não 

apenas o manual, mas também o seu uso, tornam-se cada vez mais pertinentes. Cabe 

aqui salientar a existência do International Association for Research on Textbooks and 

Educational Media (IARTEM), que na forma de uma comunidade de investigadores em 

todo o mundo tem trabalhado para promover a pesquisa e a compreensão de materiais 

didáticos, nomeadamente os manuais escolares. 

A partir de estudos de Choppin (2004), fica evidente que o manual é um recurso 

necessário à prática de ensino. No campo conceitual, autores como Rockwell (2001), 

Choppin (2000, 2004) e Garcia (2011) situam histórica e culturalmente o manual 

escolar e localizam-no como um elemento da cultura escolar enquanto material que se 

constitui como um conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos que resultam em um 

objeto de transmissão deliberada em contexto escolar. 

De acordo com Morgado (2004), dos vários elementos que configuram as práticas 

educativas, os materiais curriculares, em particular os manuais escolares, desempenham 

um papel preponderante. Complementa dizendo que grande parte do trabalho escolar se 

realiza com base nesses materiais. 

Nessa perspetiva, a partir dos estudos efetuados na literatura sobre manuais escolares, o 

presente texto centra-se na importância que assumem os manuais escolares na 

configuração dos processos de ensino e de aprendizagem. Daí a necessidade de se 

refletir sobre a forma como estes recursos se organizam, alertando para alguns aspetos 

que podem condicionar todo esse processo. 

O manual escolar enquanto recurso pedagógico 

Estudos apontam o manual escolar enquanto um dos recursos didático-pedagógicos 

mais utilizados no quotidiano educativo (Gerard & Roégiers, 1998; Castro, 1999; 

Morgado, 2004; Magalhães, 1999, 2006). Segundo Carvalho e Fadiga (2007), o manual 

escolar ocupa o lugar de referência e é um recurso pedagógico-didático importante que 

visa contribuir para o desenvolvimento das competências educativas. Nesse sentido, os 

manuais escolares envolvem e desenvolvem um sistema de relações sociais complexo, 

que determina muito do que se passa no campo do ensino e da aprendizagem (Correia & 

Matos, 2001). 

Alguns autores (Morgado, 2004; Magalhães, 2006) têm vindo a refletir sobre o manual 

escolar e abordam a partir de suas conceções evidências pedagógicas para as práticas 
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educativas a partir de tais artefactos. A partir de estudos apresentados pelos referidos 

autores o manual continua a ser o suporte de ensino mais eficaz, e constitui um dos 

principais recursos de trabalho, não só de alunos, mas também de professores, devido à 

sua função pedagógico-didática. Nesse sentido, o manual escolar cumpre várias funções 

de acordo com o seu utilizador, disciplina e contexto (Gerard & Roégiers, 1998, pp. 74-

81): transmissão de conhecimentos; desenvolvimento de capacidades e de 

competências; consolidação das aquisições e aprendizagens; avaliação das aquisições; 

ajuda na integração das aquisições; educação social e cultural. 

Desta forma, compreende-se que o manual escolar assume a função de desenvolvimento 

das competências do aluno. Entretanto, as suas funções não se esgotam aqui. Para o 

professor, o manual também pode ser entendido segundo uma função de informação 

científica geral e pedagógica e, ainda, cumprir com o papel de auxílio na gestão de 

aulas. 

Do ponto de vista conceitual, o Decreto-Lei n.º 369/90 de 26 de novembro, no seu 

artigo 2.º, normativo que regulamenta a política dos manuais portugueses, apresenta a 

seguinte definição de manual escolar: 

Entende-se por manual escolar o instrumento de trabalho, impresso, 

estruturado e dirigido ao aluno, que visa contribuir para o desenvolvimento 

das capacidades, para a mudança de atitudes e para a aquisição dos 

conhecimentos propostos nos programas em vigor. (s/p) 

Há ainda autores, que a seguir se referenciam, que contribuem para a definição do 

manual escolar e são tidos como referenciais para a explanação sobre a temática no 

presente estudo. Segundo Pires (2003), o manual é um tipo de material curricular por 

excelência que, pela sua extensão e características, influencia e molda a estrutura do 

trabalho dos professores e delimita o conhecimento dos alunos. 

Para Castro (1999), os manuais escolares são objetos particularmente complexos que 

contribuem para a rede de relações intertextuais em que estão posicionados, à natureza 

plural dos seus destinatários, a multiplicidade de objetivos que a sua utilização persegue 

e ao tipo de condicionalismo que marcam a sua produção e difusão. Nessa conceção, 

complementa Marques (1999) que o manual deve obedecer a um conjunto de qualidades 

básicas: o desenvolvimento equilibrado e o rigor científico de seus conteúdos 

programáticos; linguagem acessível e ajustada ao nível etário dos destinatários; 

desenvolvimento didático adequado, lógico e gradual e com ilustrações atraentes, porém 
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sem conterem excessos e cumprir com os seus objetivos. Em concordância com o 

exposto,  Pires (2003), destaca como características centrais de um bom manual, o tipo 

de letra e o seu tamanho, a sua linguagem, os temas propostos, a exposição dos 

conteúdos, a qualidade das imagens publicadas e a adequação existente entre o texto 

escrito e as imagens selecionadas. 

A partir de Magalhães (1999), compreende-se que o manual escolar cumpre objetivos 

específicos nos planos científico, social e cultural e que, articulados ao processo de 

transformação dos conteúdos, teorias e conceitos de uma matriz científica em matéria 

escolar, 

representam, sobretudo, uma adaptação científica, cognitiva e curricular, 

incorporada em distintos registos materiais e textuais, e são também uma 

forma de acesso às práticas de ler e dar a ler, pelo que constituem um 

contributo fundamental, senão único, para a história cultural. (p. 20) 

Desta forma, verifica-se que os manuais escolares vão muito além da veiculação de 

conteúdos científicos, eles implementam também paradigmas pedagógicos ao 

desenvolver as competências dos alunos transpondo a mera transmissão de saberes 

(Santo, 2006). 

Por tudo isso, o manual representa um “auxiliar indispensável” no processo de ensino e 

aprendizagem (Gonçalves, 2011, p. 33). Constitui-se enquanto suporte por excelência 

das práticas letivas, instrumento regulador da aquisição de conteúdos adquiridos, de 

estratégias de ensino e a estas atribui-se importância ao papel mediador em que se 

encontra o professor, que assume um papel interventivo e sobretudo reflexivo para as 

potencialidades didáticas do manual escolar. 

A Educação Artística – Música no 1.º Ciclo do Ensino Básico  

A Educação Artística – Música no 1.º CEB integra-se nas aprendizagens essenciais 

(AE) comuns à Educação Artística a partir de três domínios: experimentação e criação, 

interpretação e comunicação, apropriação e reflexão. A sua abordagem no âmbito das 

áreas do ensino artístico acontece pelo professor titular da turma, podendo ser este 

coadjuvado por um professor especialista, mas também se insere como uma atividade 

do currículo oficial nas chamadas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). 

De acordo com o Ministério da Educação (ME), a Educação Artística – Música 

constitui parte integrante do currículo do Ensino Básico e contribui para o 
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desenvolvimento dos princípios e valores do currículo e das competências gerais (ME, 

2001), já que integra 

parte significativa do património cultural da humanidade; promove o 

desenvolvimento integral do indivíduo provocando a interação de múltiplas 

inteligências; permite afirmar a singularidade de cada um, promovendo e 

facilitando a sua expressão e gerando nos indivíduos a necessidade 

permanente de formação ao longo da vida. (p. 150) 

Nesta conceção, ao longo do percurso da educação no Ensino Básico, os alunos devem 

vivenciar aprendizagens diversificadas de acordo com o desenvolvimento das 

competências artísticas e ao mesmo tempo construir-se como identidade pessoal e 

social. 

Com base em Vasconcelos (2006), o desenvolvimento da literacia musical constitui-se 

como o grande objetivo do ensino da música no 1.º CEB. Segundo o autor, a referida 

literacia engloba o conhecimento musical, determinada pelo conhecimento da música e 

também pela aquisição de competências de leitura e escrita musical. 

Para a aprendizagem musical, o documento deste autor assenta em vários pressupostos, 

dos quais se destaca que “todas as crianças têm potencial para desenvolver as suas 

capacidades musicais” (Vasconcelos, 2006, p. 5). O acesso ao referido documento 

permite a compreensão de que o processo de desempenhos musicais consiste na 

interação de um conjunto de atividades relacionadas com a audição, interpretação e 

composição que, de acordo com as aprendizagens essenciais da Educação Artística – 

Música (ME, 2018), são os três domínios da prática musical. Da interação com as 

atividades de audição, interpretação e composição a aprendizagem correlaciona-se com 

outras áreas como as artes, áreas científicas, áreas humanísticas e tecnológicas. Os 

documentos Organização curricular e Programas - 1.º CEB (ME, 2004) e Educação 

Artística – Música – 1º. CEB (ME, 2018), para além do canto destacam também o 

trabalho com o corpo e a produção sonora com instrumentos.  

A partir da investigação realizada nos documentos citados anteriormente o ensino da 

Educação Artística – Música no 1.º CEB contempla as seguintes finalidades: i) 

desenvolvimento das competências de discriminação auditiva; ii) desenvolvimento das 

competências vocais e instrumentais diversificadas; iii) desenvolvimento das 

competências criativas e de experimentação; iv) desenvolvimento das competências 

transversais com outras artes e áreas do saber; e, v) desenvolvimento do pensamento 

musical. 
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Complementando o panorama do ensino da música no campo da Educação Artística – 

Música, constituem princípios orientadores das práticas musicais no 1.º Ciclo: i) o 

desenvolvimento da imaginação e da criatividade da criança, através de experiências 

diversificadas; ii) o alargamento do quadro de referências artísticas e culturais da 

criança; iii) o aproveitamento dos conhecimentos e competências das crianças 

realizadas em diferentes contextos formativos, formais e não formais; iv) a escolha de 

repertório musical de qualidade abrangendo épocas, estilos, culturas e instrumentais 

diversificados; v) a utilização de terminologias adequadas a épocas, estilos e contextos 

artísticos; vi) a programação de atividades inclusivas atendendo à diversidade existente 

como por exemplo as questões de gênero, as questões de identidade sociocultural, a 

aptidão musical e as necessidades educativas especiais; vii) a promoção de um ambiente 

educativo de conhecimento e de respeito pelo outro; viii) a articulação do ensino da 

música com outras áreas do saber artístico, científico, humanístico e tecnológico; ix) a 

valorização do patrimônio artístico, em particular, o patrimônio musical português; x) o 

respeito pelos direitos de autor; e, xi) a colaboração com diferentes instituições 

(escolares, artística e outras) bem como com criadores, intérpretes, produtores e 

técnicos no desenvolvimento de projetos artísticos (Vasconcelos, 2006, p. 7). 

Com base no documento Orientações Programáticas (Vasconcelos, 2006), as 

aprendizagens e as competências que as crianças irão adquirindo e desenvolvendo ao 

longo do 1.º CEB, apresentam-se em torno de quatro organizadores: perceção sonora e 

musical; interpretação e comunicação; experimentação e criação; e, culturas musicais 

nos contextos. A partir das diretrizes apresentadas, salienta-se que as aprendizagens 

essenciais devem basear-se em atividades inerentes aos três grandes domínios da prática 

musical: Audição; Interpretação; e, Composição, e estão concebidas para serem 

trabalhadas de forma independente, conforme ilustra a Figura 1, que a seguir se 

apresenta: 
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Figura 1. Os três domínios da prática musical e respetivos organizadores (Vasconcelos, 2006) 

Em consonância aos documentos oficiais que pautam o ensino da Educação Artística – 

Música, as pedagogias de educadores musicais são tidas como orientadoras para o 

ensino da música. Destacam-se neste estudo os contributos de Dalcroze, Kodály, 

Willems e Orff, importantes pedagogos da música cujas propostas constituem-se 

enquanto estratégias metodológicas para uma didática criativa. 

Considerado um dos primeiros pedagogos da primeira metade do século XX na área 

musical, Dalcroze (1865-1950), pioneiro no método ativo, tem a voz e o movimento da 

criança como seus instrumentos de trabalho, relacionando-os com ritmos musicais e 

com as capacidades criativas das crianças (Mariani, 2012). 

Na proposta do pedagogo Zoltan Kodály (1882-1967), a voz constitui-se a base do seu 

trabalho pedagógico. Defende que através do canto a criança se torna consciente dos 

elementos musicais, desenvolvendo capacidades e habilidades tais como ouvir e 

apreciar a música (Silva, 2012). 

Edgar Willems (1890-1978), músico e pedagogo, assenta sua metodologia na relação de 

três elementos da música: o ritmo, a harmonia e a melodia, com três aspetos humanos: a 

vida afetiva, mental e fisiológica. Para Willems, a educação musical deve estar baseada 

numa prática musical de canções, experiências rítmicas e auditivas que deem a conhecer 

à criança o fenómeno musical. 

Aproximando-se da proposta de Willems, Carl Orff (1895-1982), pedagogo, professor e 

compositor, seu método leva à criatividade das crianças através da experimentação de 

um conjunto instrumental de percussão. Propõe em sua metodologia que a partir da 

experimentação a criança desenvolva a sua aprendizagem musical de maneira atraente, 

partindo de suas próprias experiências e vivências (Bona, 2012). 
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Do acesso aos documentos, cujas diretrizes explicitam o quadro estrutural do ensino da 

música no 1.º CEB, em paralelo com a proposta dos educadores aqui apontados, fica 

evidente que o trabalho da Educação Artística - Música com vistas a uma didática 

criativa, se constrói em um conjunto de princípios norteadores dos quais evidencia-se o 

papel do manual escolar a partir de um olhar pedagógico e didático e a partir deste 

constituem-se ações práticas para o ensino da música. Nesta perspetiva, segundo Lajolo 

(1996), os manuais determinam conteúdos, estratégias e favorecem, assim, “de forma 

decisiva o que se ensina e como se ensina” (p. 43). 

Considerações metodológicas  

Com efeito, a investigação foi dividida em três partes: a primeira, destinou-se à revisão 

de literatura e aprofundamento teórico sobre a questão dos manuais escolares, trazendo 

evidências reflexivas quanto ao seu aspeto de regulador por excelência do trabalho 

pedagógico; a segunda parte, ao conhecimento de como está estruturado o ensino de 

música no 1.º CEB e aos princípios norteadores para a ação pedagógica sobre tal 

especificidade; a terceira parte, apresenta-se os dados obtidos a partir de duas categorias 

constituídas a priori. 

A partir do levantamento de manuais escolares destinados ao ensino da música no 1.º 

CEB, efetuou-se a escolha dos manuais escolares para a realização deste estudo. A 

disponibilidade e fácil acesso à coleção “Era uma vez a música” (Godinho, 2010),  

permitiu o desenvolvimento de nossa investigação. A recolha de dados foi realizada nos 

próprios manuais  e a técnica de análise adotada foi a análise de conteúdo, tal como 

refere Bardin (1977), como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (...) destas 

mensagens. (p. 42) 

Para analisarmos os manuais construímos um quadro de referência com categorias e 

subcategorias pré-estabelecidas, conforme apresentado no Quadro 1: 
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Categorias  Subcategorias 

1. Texto 

1.1 Tem rigor científico 

1.2 Segue as orientações programáticas do 1.º CEB 

1.3 É adequado aos objetivos do 1.º CEB 

1.4 Ajusta-se à idade dos alunos a que são destinados 

1.5 Apresenta clareza 

2. Representações gráficas  

2.1 São cientificamente corretas 

2.2 Têm articulação com o texto 

2.3 As legendas são corretas 

2.4 São explícitas 

Quadro 1. Categorias de análise dos manuais 

Assim sendo, optamos por construir tal instrumento tendo como finalidade uma visão 

mais dirigida para o objeto central deste estudo: compreender se os conteúdos 

abordados nos manuais escolares estão de acordo com as Orientações Programáticas 

(Vasconcelos, 2006) para o desenvolvimento das AE que compreendem a Educação 

Artística – Música no 1.º CEB. Diante do exposto, descrevemos a seguir os resultados 

obtidos a partir das categorias que constituíram o nosso corpus de análise ao trabalho de 

Expressão e Educação Musical para o 1.º CEB. 

Análise dos dados  

Apresentamos neste ponto a análise dos resultados obtidos a partir das categorias 

estabelecidas: texto e representações gráficas. 

Categoria texto 

No que diz respeito à subcategoria rigor científico, destacamos que os manuais 

analisados utilizam terminologias adequadas a épocas, estilos e contextos artísticos. 

Apresentam coerência na aprendizagem progressiva, utilizando primeiro símbolos não 

convencionais para depois introduzir a escrita musical e a leitura, o que permite 

percursos pedagógicos diversificados. Tal facto deixa evidente a inserção das 

pedagogias ativas propostas pelos educadores musicais acima mencionados e 

enquadram o desenvolvimento das AE nos organizadores musicais apresentados. São 

manuais que apresentam uma preocupação em ensinar o símbolo da nação portuguesa, o 

hino nacional, pois todos eles o apresentam. No que diz respeito às canções, verifica-se 

que a maior parte delas, com letra em Português, são contextualizadas de forma a 

fomentar a compreensão da teoria musical. Quanto aos conteúdos expostos e 

trabalhados ao longo dos manuais, estes são apresentados em ordem crescente de 

informações e complexidade, e encontram-se inerentes aos três grandes domínios da 

prática musical: audição, interpretação e composição/criação (Vasconcelos, 2006). 
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Evidencia-se que todos os manuais seguem as orientações programáticas tendo por base  

os organizadores referendados no documento 1.º Ciclo do Ensino Básico - Educação 

Artística – Música (ME, 2018). Os manuais encontram-se adequados aos objetivos do 

1.º CEB e às idades dos alunos a que se destinam. 

Com relação à clareza do texto, constatamos a presença de algumas incorreções, 

entretanto, atenta-se ao facto de que estes são aspetos que não interferem na 

aprendizagem do conteúdo. 

Os exemplos musicais e os repertórios disponibilizados nos manuais, são de fácil 

compreensão uma vez que apresentam letras e melodias de fácil execução. São bastante 

abrangentes, desde o estilo clássico até ao moderno, passando pelo tradicional e 

encontram-se ajustados ao conteúdo a ser lecionado. 

Categoria representações gráficas 

De modo geral, as ilustrações são cientificamente corretas. Apresentam qualidade em 

sua maioria, existindo raros exemplos inadequados. 

Referente às subcategorias têm articulação com o texto e as legendas serem corretas, 

faz-se menção a algumas perceções: às ilustrações estilizadas dos compositores, que 

podem suscitar dúvidas no reconhecimento deles por crianças nestas faixas etárias; 

existe incorreção na postura do executante de um instrumento, quando a postura correta 

deveria ser os pés apoiados no chão e costas retas, o arco e braço estarem na horizontal, 

o instrumento deveria ser menor de acordo com o tamanho do executante e a cadeira ser 

mais baixa; a ilustração do violino aparece, em geral, de forma incorreta, aparecendo ao 

longo do manual com seis cordas, quando o correto seriam quatro cordas; por vezes 

aparece o nome de instrumentos errado, como é o caso do nome dado ao jogo de sinos, 

sendo correto windchime ou carrilhão; a classificação dos instrumentos musicais que 

aparecem divididos em sopros, cordas e percussões, quando deveria ser em aerofones, 

cordofones, idiofones e membranofones e o instrumento piano que se encontra entre os 

instrumentos de percussão, quando ele é um instrumento cordofone. 

Em relação à subcategoria são explícitas, algumas ilustrações são de tamanho reduzido 

e não são percetíveis, o que pode dificultar a execução dos exercícios propostos. 

Entretanto, ao analisar a representação gráfica em paralelo com o texto verifica-se que 

estes são detalhes que não interferem na apreensão do conteúdo musical. 
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Considerações finais  

A realização deste estudo mostra que a escolha e utilização do manual escolar exige a 

definição de critérios que instrumentalizem o processo de escolha e fomentem a 

discussão sobre os processos de ensino e de aprendizagem. A nossa opção por um 

estudo sobre o manual escolar deve-se ao fato de considerarmos o manual escolar um 

importante recurso pedagógico-didático no processo de ensino e de aprendizagem. 

Tendo como objetivo analisar os manuais escolares para o desenvolvimento das AE no 

ensino da Educação Artística – Música, começamos por conceber um enquadramento 

teórico-científico que nos permitiu uma melhor perceção do papel desempenhado pelo 

manual escolar enquanto recurso pedagógico e didático, inserido num contexto de um 

Currículo Nacional organizado por competências. Neste sentido verificamos que a 

temática em estudo tem mobilizado cada vez mais reflexões, fato que nos demonstra a 

importância que lhe é conferida. 

A pesquisa teórica realizada, a partir das diretivas dos documentos do ME para o ensino 

da música no Ensino Básico, bem como a análise dos referidos documentos, permitiu 

concluir que as diretivas vão ao encontro do estímulo do desenvolvimento da 

inteligência musical que, além dos benefícios inerentes a esta habilidade, terá 

implicações positivas nas aprendizagens de outras áreas do saber. 

Em diálogo com tais documentos, verificamos que os manuais escolares analisados 

correspondem aos princípios norteadores estabelecidos nas AE vigentes da Educação 

Artística – Música (ME, 2018) e se mostram potencialmente relevantes no 

desenvolvimento das atividades de Educação Artística – Música e representam uma 

mais valia nas AE dos alunos do 1.º CEB. 

Por fim, salientamos o papel reflexivo do professor para a construção de uma didática 

criativa. Ou seja, de facto o manual escolar pode desempenhar uma função importante 

no processo educativo, constituindo um instrumento capaz de promover o 

desenvolvimento de competências. Todavia, cabe ao professor adotar uma postura 

atenta, reflexiva e interventiva em torno desta temática. Isto porque, concluímos que as 

potencialidades de um manual escolar dependem da intervenção e da exploração que o 

professor efetua. Desta forma, o manual escolar fornece ferramentas para que o 

professor possa trabalhar com os alunos e o trabalho que este executa, bem como o que 
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proporciona aos alunos, é determinante para que estes desenvolvam efetivamente 

competências. 
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Resumo. Desenvolver o pensamento computacional nos primeiros anos de 

escolaridade tem surgido como uma atividade emergente, uma vez que é 

reconhecidamente uma forma de potenciar aprendizagens integradas, 

contextualizadas e ativas, baseadas na resolução de problemas e em 

projetos transdisciplinares. O pensamento computacional nos primeiros 

anos pode ser desenvolvido como base em três grandes ideias: o 

construcionismo, onde são valorizadas as aprendizagens das crianças a 

partir do desenvolvimento de produtos pelas próprias crianças; a 

computação criativa, através da qual se desenvolvem relações entre as 

vivências das crianças e a computação, com base na sua criatividade, na 

sua imaginação e nos seus interesses; e a ideia de aprendizagem baseada 

em problemas, que contextualiza a aprendizagem das crianças na resolução 

de problemas reais e significativos onde as crianças são convidadas a 

definir os problemas e a projetar, experimentar e comunicar diferentes 

raciocínios e soluções. Os contextos assumem um papel preponderante na 

promoção de aprendizagens significativas realçando-se aqueles que 

potenciam o diálogo entre a escola e a comunidade e que, dessa forma, 

contrariam a ideia de que a tecnologia fecha os alunos no espaço das salas 

de aula. 

Aprender a programar e programar para aprender é o desafio lançado a 

algumas turmas do 1.º CEB dos cinco agrupamentos de escolas de Viseu, 

tendo como base o tema smart city enquanto mobilizador de abordagens 

transdisciplinares com tecnologia. Neste projeto, os alunos são desafiados 

a pensar Viseu como uma smart city e a desenvolver ideias e soluções 

representadas a partir da programação e da robótica.  

Pretendem-se explorar processos de aprendizagem criativa, 

contextualizada e significativa, devolvendo à cidade uma visão das crianças 

sobre o seu desenvolvimento. Nesta comunicação é apresentado o projeto 

“Smart City Lab for Kids”, que resulta de uma parceria entre a ESEV e o 

município de Viseu, e são discutidas algumas das abordagens e estratégias 

desenvolvidas com crianças dos 3.º e 4.º anos do 1.º CEB. 
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Introdução 

Pensamento computacional e computação criativa no contexto do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (1.º CEB) é o tema de um projeto, na modalidade de oficina de formação, que 

acontece em Viseu como consequência de uma parceria entre a Escola Superior de 

Educação de Viseu (ESEV) e a Câmara Municipal de Viseu (CMV), envolvendo os 

cinco Agrupamentos de Escolas do concelho. Como a designação sugere, a ideia 

principal do projeto é trabalhar o conceito de Viseu como cidade inteligente, com 

recurso à programação e à robótica, em contextos formais de ensino e aprendizagem 

com crianças do 1.º CEB. A formação foi desenhada para trabalhar componentes de 

cidadania e de literacia digital, numa abordagem de integração curricular transversal 

através da mobilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no suporte 

às aprendizagens. Desenvolver o pensamento computacional criativo nos primeiros anos 

da escola na perspetiva do construcionismo, da computação criativa e da ideia de 

problem based learning (aprendizagem baseada em problemas), tendo como base o 

contexto de smart city, assume-se como a ideia central desta formação e, portanto, 

também deste artigo. 

A Criatividade e a Escola 

Apesar de se falar de criatividade quase desde que a humanidade existe, só a partir de 

1950 é que se tem estudado o tema de forma mais aprofundada e sistemática, altura em 

que J. P. Guilford apresenta uma teoria da criatividade na qual descreve competências e 

atitudes que representam um papel crucial no desenvolvimento do pensamento criativo 

(Guilford, 1950). Nesse trabalho, Guilford apresenta quatro parâmetros para avaliação 

do pensamento criativo, ainda hoje universalmente aceites na investigação da 

criatividade: fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração de ideias. Até lá, a 

criatividade era vista como uma expressão de uma graça divina ou como uma 

capacidade inata que pertencia apenas a raros génios.   

Muitas são as ideias e contextos que têm surgido, nos últimos anos, associados a 

criatividade. Roza Leikin (2009) reitera esse facto dizendo que existem diversas 

conceções sobre o tema e que, para além disso, estão em constante mudança.  



 106 

A criatividade tem sido associada por diversos autores às ideias de criar, originar ou 

gerar com inovação (Cavalcanti, 2006). Estas características de inovação e originalidade 

convocam a utilização e a mobilização de um pensamento divergente, aceite de forma 

mais comum em áreas relacionadas com a arte ou com outras formas mais simplificadas 

de expressão artística. Ao longo dos anos, esta conceção tem sido alargada e atualmente 

discutem-se formas criativas em diversas áreas do saber, em particular na matemática 

ou noutras ciências exatas (Liljedahl & Sriraman, 2006; Nadjafikhah et al., 2012; 

Tschimmel, 2019). 

Neste ano de 2019 em que se celebram 500 anos após o desaparecimento de Leonardo 

da Vinci, é apresentado o livro “The creativity vírus – a book about and for Creative 

Thinking”, coordenado por Katja Tschimmel e que reúne contributos de 60 autores 

internacionais sobre exemplos de manifestações criativas através de textos, desenhos, 

ilustrações, fotografias ou objetos. O objetivo dessa obra é contagiar o pensamento 

criativo do leitor através de informações sobre criatividade, procurando fomentar essa 

capacidade através de jogos mentais ou imagens inspiradoras. Também nessa obra 

surgem, já, referências à criatividade em áreas tradicionalmente mais “fechadas” como 

as ciências exatas. O livro começa por se referir a noções de criatividade para alguns 

autores de referência, surgindo conexões interessantes: para Leonardo da Vinci, 

criatividade é “curiosidade em ação” e para Albert Einstein, criatividade é a 

“investigação e a experiência”. Já recentemente, Steve Jobs referiu-se à criatividade 

como um ato de “inteligência em diversão”. Katja Tschimmel, a coordenadora do 

projeto, resume criatividade como um dos recursos humanos mais preciosos que 

devemos à nossa civilização, à nossa cultura e a muito do que as artes, a ciência ou a 

tecnologia nos podem oferecer. Esta perspetiva deixa anunciada uma aproximação entre 

a criatividade e áreas do conhecimento para além das artes, muito mais evidente nos 

últimos anos. Por outro lado, assume-se também que todas as pessoas têm habilidades 

criativas que podem ser potenciadas com diversas experiências (National Advisory 

Committee on Creative and Cultural Education [NACCCE], 1999). Por isso, muito se 

tem falado de criatividade na escola e na urgência em formar cidadãos capazes de 

pensar sobre situações inesperadas apresentando formas singulares, eficazes, críticas e 

criativas para resolver problemas. As questões que muitos têm colocado são 

precisamente: Não será a escola que fecha e formata o pensamento dos alunos? Porque 

é que as crianças são tão criativas e vão apresentando pensamentos convergentes de 
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forma cada vez mais sistemática, à medida que vão crescendo? Que contributos tem 

dado a escola para criar cidadãos com pensamentos divergentes e com soluções 

sustentáveis e de futuro? Edite Amorim, citada por Tschimmel (2019, p. 60), deixa o 

desafio: “Sendo o ato de educar, a semente deixada desde os momentos mais iniciais de 

cada um, quanto poderíamos ganhar se investíssemos na sementeira de novas formas de 

estar, fazer, pensar, acreditar?” Continua apontando oportunidades para que este 

processo criativo de espalhar o vírus da criatividade resulte:  

Fazer da educação uma plataforma de construção de realidades à medida de cada um. A 

criatividade dos educadores contagiando a criatividade de quem aprende, com 

protagonistas menos presos aos hábitos de sempre, mais abertos às novas formas de 

habitar o tempo e o espaço do mundo. (Tschimmel, 2019, p. 60).  

O Pensamento Computacional Criativo e a ideia da Aprendizagem Baseada em 

Problemas nos Primeiros Anos de Escolaridade 

A evolução tecnológica acelerada dos nossos tempos coloca desafios exigentes ao 

sistema educativo. Para além do desenvolvimento de competências que assegurem a 

inclusão digital plena a cada aluno, é fundamental reconhecer as potencialidades do 

pensamento computacional na promoção de aprendizagens devidamente 

contextualizadas, a partir de problemas que promovem a articulação entre diferentes 

componentes do currículo.  

Desenvolver o pensamento computacional nos primeiros anos de escolaridade deve ter 

como base as ideias do construcionismo que, segundo Papert (1993), assume uma 

abordagem construtivista na aprendizagem, valorizando a construção do conhecimento 

pelo desenvolvimento de produtos tangíveis pelas crianças. A computação criativa 

permite o desenvolvimento de conexões pessoais à computação, tendo como base a 

criatividade, a imaginação, enquanto criam aplicações que são significativas para as 

crianças. No entanto, o desenvolvimento de produtos pode convocar uma grande 

latitude de intencionalidade pedagógica. A abordagem construcionista valoriza 

processos e não apenas produtos. Resnick (2013) densifica esta dimensão ao introduzir 

a ideia de tinkerability, que no contexto educativo pode ser considerada quase como a 

antítese da planificação, mas que abre perspetivas de exploração da computação 

criativa. O desenvolvimento de produtos deve valorizar uma abordagem flexível que 

permita às crianças explorar, experimentar, brincar, imaginar novas possibilidades, 

fazendo ajustes e refinamentos de forma iterativa. Nesta perspetiva, enfatiza-se o 

processo e não o produto, exploram-se temas abertos e não problemas ou desafios 
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fechados, oferecem-se cenários para explorar, ajustar e reajustar, valoriza-se a 

participação das pessoas e da comunidade.  

Em 1986, num contexto de ensino da medicina, Howard Barrows formaliza aquilo que 

se veio a designar como aprendizagem baseada em problemas (Barrows, 1986), um 

estilo de aprendizagem baseado no trabalho desenvolvido por John Dewey, 48 anos 

antes (Dewey, 1938). Esta metodologia para a aprendizagem está centrada na ideia de 

que os alunos aprendem na prática e pela prática, em espaços formais e não formais de 

ensino, a partir de desafios lançados pelo professor. Esta é uma abordagem que 

transfere, portanto, o foco do processo de ensino e aprendizagem para o aluno, 

convocando problemas ligados aos seus contextos do quotidiano, desafiando a pesquisa 

e recolha de informação, a problematização de situações e a procura de estratégias para 

o seu desenvolvimento e resolução. Neste processo, os alunos são encorajados a 

desenvolver o pensamento crítico e criativo pela colaboração e negociação de 

significados (Savery & Duffy, 1996). 

Em 2007, Mitchel Resnick representou numa espiral (Figura 1) a forma de trabalho nos 

primeiros anos de escolaridade ideal para formar crianças criativas no século em que 

vivemos: imaginar, criar, brincar, partilhar, refletir e, de novo imaginar, ... são as 

ações propostas de modo sequencial dirigidas para desenvolver o pensamento criativo. 

 

 

 

 

Figura 1. Espiral de pensamento criativo proposta por Resnick (Resnick, 2007, p. 2) 

No mesmo artigo, o autor discute estratégias para desenhar novas tecnologias que sejam 

a base da forma de trabalho em espiral, respeitando a especificidade da escola e da 

aprendizagem nos primeiros anos e potenciando o desenvolvimento de crianças com 

habilidades de pensamento crítico e criativo. Tendo esse princípio como base, Resnick 

foi o grande impulsionador da linguagem de programação Scratch3 que permite a 

criação de jogos, histórias interativas, animações, música entre outros projetos. O 

Scratch é uma linguagem com uma interface visual adaptada a crianças, onde o código é 

 
3 http://scratch.mit.edu 
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representado integrado em blocos, e a programação se faz pela manipulação desses 

blocos de código, através de uma lógica muito intuitiva para juntar, separar ou combinar 

linhas de código (evitando erros de sintaxe). O principal objetivo dos autores era criar 

um ambiente que promovesse a habilidade de pensar dos seus utilizadores, em 

particular das crianças e, aparentemente, conseguiram. O Scratch é atualmente usado 

por todo o mundo e integrado na escola para promover aprendizagens significativas 

sustentadas pela tecnologia. No entanto, Resnick (2019) reconhece que é muito mais 

fácil disseminar a tecnologia associada ao Scratch do que a abordagem pedagógica que 

desde sempre lhe esteve associada, focada na aprendizagem baseada em problemas e na 

criatividade. 

O papel da formação contínua pode ser fundamental neste entendimento, ultrapassando 

explorações apenas centradas em ferramentas e código e introduzindo estratégias de 

ensino e aprendizagem mais significativas, baseadas em projetos ou problemas, 

naturalmente em articulação e integradas no currículo. 

Projeto Smart City Lab for Kids 

No âmbito do projeto Viseu Educa, no domínio Viseu E- Saber & Inovação, surge o 

projeto Smart City Lab for Kids | Programação e Robótica resultante de uma parceria 

entre a ESEV e o município de Viseu. O projeto, ancorado numa oficina de formação, 

tem como principais objetivos: a) Desenvolver projetos em articulação com as 

diferentes componentes do currículo, reconhecendo as potencialidades do pensamento 

computacional no desenvolvimento de aprendizagens integradas e contextualizadas; b) 

Promover o trabalho em grupo dos alunos na construção dos seus próprios projetos, 

aprofundando o desenvolvimento de metodologias de aprendizagens ativas, baseadas 

em problemas e projetos; e c) Incentivar a criatividade e a diversidade de projetos sobre 

o conceito de smart city. Estão envolvidos cinco agrupamentos do concelho de Viseu, 

13 escolas, 23 turmas, 20 professores na oficina de formação, um total de 28 

professores, 232 alunos do 4.º ano, 118 alunos do 3.º ano, 33 alunos do 2.º ano e 25 

alunos do 1.º ano. A equipa de acompanhamento é constituída por três técnicos da 

Câmara Municipal de Viseu e oito professores da ESEV. O desenvolvimento do projeto 

inclui a formação dos professores do 1.º CEB, na modalidade de oficina de formação 

com 50 horas acreditadas, e a monotorização nas respetivas escolas do ensino básico 

pelos técnicos contratados para apoiar o trabalho desenvolvido. 
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Este projeto, cujo final está previsto para coincidir com o fim do presente ano letivo, foi 

desenhado para incluir diferentes etapas. Paralelamente à formação na ESEV, os 

professores têm desencadeado um trabalho com programação e robótica, tendo em vista 

a projeção de Viseu enquanto cidade inteligente, com os seus alunos do 1.º CEB, e que 

se resume na Figura 2. 

 

Figura 2. Dinâmica do trabalho desenvolvido com os alunos do 1.º CEB 

Durante o trabalho da formação na ESEV, para além do conhecimento relativo a 

diferentes conceitos e ambientes de programação e aplicação em robôs e sensores, os 

professores tiveram a oportunidade de planificar e avaliar atividades de ensino e 

aprendizagem que mobilizam o pensamento computacional, a computação criativa e a 

utilização de interfaces tangíveis para as crianças proporem soluções inovadoras e 

tornar a sua cidade mais inteligente. De forma mais global, procurou-se desenvolver um 

referencial de boas práticas em torno do tema descrito, de forma a que ele se possa 

transpor a outros conteúdos e contextos, fomentando a integração transdisciplinar da 

programação e robótica no 1.º CEB. Em termos mais técnicos, foi desenvolvido um 

trabalho com os professores que recorria à linguagem Scratch (no próprio ambiente ou 

com aplicação no robô Mbot) e à linguagem do robô DOC para resolver tarefas que 

poderiam vir a modelar partes das ideias dos alunos. 
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Para a definição dos temas com os alunos, os professores lançaram o desafio de uma 

chuva de ideias. Os alunos foram convidados a sugerir como esperavam ou como 

desejavam que a sua cidade fosse no futuro e como é que a cidade de Viseu podia ser 

reconhecida como cidade inteligente. Depois de uma discussão sobre as ideias dos 

alunos, os professores apresentaram algumas tarefas ou ideias que pudessem ajudar a 

afinar, complexificar, simplificar ou até mesmo criar novas ideias. Pensar sobre as 

cidades no passado e como têm vindo a evoluir ao longo dos anos pode sugerir a 

previsão de avanços tecnológicos que respeitam a natureza das cidades. Para além dessa 

possibilidade, os alunos foram divididos em grupos e organizaram um debate sobre 

como deveria ser a cidade inteligente do futuro que eles defendiam (Figuras 3 e 4). A 

partir deste trabalho de levantamento de ideias, cada turma decidiu como representar a 

sua cidade nos próximos anos, de modo a ser vista como cidade inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tarefa Como seria a tua cidade do presente, no passado? para conversas 

desbloqueadoras sobre a cidade no passado e no presente e para debate sobre as cidades 

do futuro. 
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Depois de uma primeira fase para a discussão sobre o futuro da cidade de Viseu, os 

alunos do 1.º CEB criaram e desenharam vários logótipos que pudessem ser 

representativos deste trabalho. Na figura 5 é possível ver um deles cuja representação 

sugere a presença de robôs que “abraçam” a cidade sustentável de Viseu. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tarefa As cidades do futuro, em debate para conversas desbloqueadoras 

sobre a cidade no passado e no presente e para debate sobre as cidades do futuro. 

Figura 5. Logótipo criado por alunos do 1.º CEB 



 113 

Para representar as suas ideias sobre Viseu cidade inteligente, os alunos usaram 

representações icónicas de objetos, cenários, máquinas, robôs, natureza, espaços 

públicos, entre outros, a partir do recurso a sacos de tralhas: papel, post-it, tesouras, 

marcadores, lápis de cor ou borrachas. Desta primeira fase, surgiram trabalhos bastante 

criativos e ideias para uma cidade de futuro, sustentável e que respeita a evolução 

tecnológica (Figura 6).  

  

        

 

 

 

Para além de um trabalho que visa reutilizar o rio da cidade de Viseu e as zonas 

circundantes para ajudar a cidade de Viseu a ser uma cidade inteligente, surgiram outras 

ideias relacionadas com hortas pedagógicas, edifícios inteligentes, poupança de energia 

e energias renováveis, poupança de água ou reciclagem. As ideias têm sido partilhadas 

Figura 6. Exemplos de representações dos alunos sobre o futuro do Rio Pavia e 

o modo inteligente como pode servir a cidade de Viseu, um dos trabalhos em 

desenvolvimento. 
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entre o grupo de professores e formadores através do software livre Trello4 que permite 

a partilha e a gestão de projetos. 

Na fase seguinte de desenvolvimento das ideias, fase onde nos encontramos atualmente, 

foi feito um trabalho de iniciação ao pensamento computacional e foram desenvolvidas, 

posteriormente, tarefas em ambiente Scratch, ou apenas usando a linguagem do robô 

DOC, conforme as ideias projetadas na fase anterior. Neste contexto, as linguagens, os 

códigos e os ambientes surgem, sempre que possível, de forma a promover 

aprendizagens integradas, contextualizadas e ativas.  

Para apoiar a aprendizagem da linguagem Scratch, e procurando dar uma resposta 

ajustada à natureza de cada trabalho, foram criados cartões com informações 

simplificadas sobre estruturas de seleção, de repetição, de controlo, de formas de 

movimento e de aparência, de variáveis ou de sensores. Na Figura 7, mostra-se um dos 

cartões desenvolvido, neste caso para o trabalho com variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cartão que apoia o trabalho dos alunos 

com variáveis na linguagem Scratch. 

 

Com o apoio dos professores e dos técnicos, os alunos têm já utilizado a linguagem 

Scratch ou a linguagem do robô DOC, conforme as ideias que desenharam.  

Um exemplo: O Rio Pavia e o futuro da cidade de Viseu 

 
4 https://trello.com/en 
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Nas Figuras 8 e 9, está representado algum do trabalho já desenvolvido em ambiente 

Scratch para a proposta que pensa o rio Pavia como um recurso fundamental para tornar 

Viseu numa cidade mais inteligente.  

As crianças decidiram realizar um jogo que tem como cenários o rio Pavia e as zonas 

circundantes. O objetivo do jogo é ganhar o maior número de pontos fazendo 

correspondências corretas nos diversos momentos. No primeiro cenário, o objetivo é 

efetuar associações corretas entre os resíduos e os contentores da reciclagem enquanto 

no segundo cenário (já sobre o que preveem para o futuro), o objetivo é mover objetos 

para zonas onde faça sentido, na realidade, eles estarem posicionados. O terceiro 

cenário é uma representação noturna do rio Pavia e da cidade, onde se podem ver 

reutilizadas diversas formas de energia. Na Figura 9 estão representados os três cenários 

e na Figura 8 o ambiente Scratch onde é incluído o código para cada um dos atores e 

dos cenários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 9. Cenários 1, 2 e 3 correspondentes ao trabalho sobre o rio Pavia e o futuro da cidade de 

Viseu 

Figura 8. Ambiente Scratch trabalhado pelos alunos do 1.º 

CEB sobre o rio Pavia e o futuro da cidade de Viseu 
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Considerações finais 

Partindo do conceito de smart city, este Projeto apresenta um conjunto de ideias e 

recursos que podem apoiar professores e alunos do 1.º CEB a proporem soluções para 

tornar as suas cidades mais inteligentes. Num movimento de pensamento para a ação, 

concretizado em soluções palpáveis, os alunos utilizaram as tecnologias de informação 

e comunicação para propor soluções para problemas do quotidiano, produzindo 

artefactos digitais, desenvolvendo competências de programação e robótica enquanto 

trabalhavam conteúdos curriculares. 

O desenvolvimento dos trabalhos segue uma dinâmica inspirada na espiral de 

pensamento criativo, proposta por Resnick: chuva de ideias para definição dos temas, 

realização de esboços em papel com as representações para o futuro da sua cidade, 

concretização das ideias através da programação e da robótica e reflexão e partilha das 

ideias.  

Os resultados preliminares deste projeto permitem avaliar positivamente o 

envolvimento dos alunos e dos professores no desenvolvimento de processos e produtos 

criativos, que promovem e potenciam aprendizagens contextualizadas e ativas, baseadas 

em problemas do seu quotidiano, que convocam a transdisciplinaridade e a integração 

curricular. Na resposta aos problemas, os alunos propuseram ideias originais como 

hortas sustentáveis e monitorizadas por robôs, edifícios com gasto energético otimizado 

por sensores, energia hidráulica, eólica ou fotovoltaica, a partir do movimento do rio 

Pavia, do vento ou da exposição solar, recorrendo à programação em Scratch ou 

programando robôs.  

A originalidade e a fluência das ideias propostas pelos alunos, particularmente durante 

esta primeira fase de chuva de ideias para o futuro de Viseu, muitas delas corporizadas a 

partir de sonhos, crenças ou necessidades sentidas no presente e a diversidade de 

estratégias, respostas ou soluções bem como a constante reflexão têm sido 

características desta dinâmica de trabalho que foca a atenção e dedicação dos alunos em 

problemas concretos, contextualizados e próximos dos seus interesses. Para além disso, 

a multiplicidade das situações problemáticas tem permitido desenvolver atitudes críticas 

no uso da tecnologia e serviços digitais e tem convocado a integração curricular de 

várias áreas. A natureza dos desafios convida a utilização da linguagem da programação 

e da robótica para representar ideias, sugestões ou soluções pensadas e trabalhadas pelos 

alunos. De facto, esta forma de aprendizagem baseada em problemas apela, de modo 
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natural, à mobilização de conceitos das componentes do currículo visadas no ensino do 

1.º ciclo do ensino básico, com especial destaque, neste trabalho em concreto, para o 

Português, a Matemática, o Estudo do Meio e a Educação Artística, em particular para 

as Artes Visuais. Ao nível da aprendizagem da Matemática, este trabalho tem permitido 

introduzir ou mobilizar distintos conceitos, especialmente durante a representação das 

ideias com recurso à programação e à robótica. A esse propósito, destacam-se os 

conceitos de números racionais e respetivas operações (por exemplo quando são 

introduzidos atores ou efeitos nos atores), de localização e orientação no espaço (em 

particular, no posicionamento e movimento de atores), de figuras geométricas e suas 

propriedades, de grandeza e medida (comprimento, tempo ou amplitude) ou de 

sequências e regularidades. De uma forma muito significativa, o trabalho nesta fase 

permite desenvolver o raciocínio dos alunos em termos lógicos, nomeadamente através 

das opções disponíveis no grupo controlo da linguagem Scratch.  

Este é, também, um trabalho que muito contribui para o desenvolvimento capacidade de 

colaborar e comunicar de forma adequada, utilizando meios e recursos digitais, uma vez 

que têm sido diversas as oportunidades para trabalhar em grupo, para explicar ou 

justificar e para partilhar e representar ideias (icónicas, particularmente durante o 

processo da chuva de ideias, ou simbólicas especialmente durante a fase da definição 

dos algoritmos). 

 Durante este trabalho, o desenvolvimento do pensamento computacional criativo 

respeitou diferentes fases, passando de uma linguagem natural ou de concretizações 

para uma linguagem sucessivamente mais simbólica, ainda que muito visual e bastante 

intuitiva, na definição e construção dos algoritmos.  

Trabalhar a computação criativa e a robótica com crianças do 1.º CEB só terá 

intencionalidade pedagógica e impacto significativo na aprendizagem, quando integrar 

de forma simples e transparente tecnologia com conteúdos e contextos. Nesse sentido, 

importa ultrapassar abordagens de ensino sobre a tecnologia, onde se trabalha a 

ferramenta pela ferramenta, o algoritmo pelo algoritmo ou o código pelo código. A 

tarefa será mais exigente e complexa, procurando mobilizar a tecnologia em contextos e 

problemas que possam ser explorados pelas crianças em abordagens transdisciplinares, 

convocando várias áreas como a Matemática, o Português, o Estudo do Meio ou as 

expressões, desenvolvendo competências de comunicação, de planificação, de 

pensamento abstrato e de resolução de problemas.  
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Resumo. O mundo atual caracteriza-se por mudanças de caráter global 

que afetam a humanidade. Neste contexto, importa educar os estudantes no 

sentido de refletir criticamente, tornando-se cidadãos ativos e criativos, 

aptos a tomar decisões informadas visando o bem comum. Os sistemas de 

ensino europeus e as orientações metodológicas de Ciências Naturais (CN) 

apontam nesse sentido. Também há unanimidade sobre a relevância da 

Educação para o Desenvolvimento (ED) e no reconhecer a escola como 

lugar privilegiado para o desenrolar da mesma. Porém, apesar de os 

professores terem um papel determinante para que as crianças 

compreendam as questões mundiais ao mesmo tempo que adquirem valores, 

conhecimentos e competências, geralmente não é feita a integração 

curricular dessas temáticas.  

No sentido de contrariar esta realidade foi desenvolvido um estudo numa 

turma do 6.º ano de escolaridade, com os objetivos de delinear e 

implementar propostas didáticas cruzando temáticas de ED com conteúdos 

curriculares de CN e compreender o seu impacto ao nível das 

aprendizagens e da empatia provocada nos alunos. Optou-se por uma 

metodologia qualitativa de cariz interpretativo, sendo a recolha de dados 

baseada em observação participante, documentos produzidos pelos alunos 

e um questionário.  

Os resultados obtidos evidenciam a possibilidade de integrar temáticas de 

ED nas aulas de CN sem perturbar as aprendizagens curriculares previstas, 

possibilitando alcançar simultaneamente objetivos de ED e indo ao 

encontro dos interesses dos alunos. 

Palavras-chave: Educação para o Desenvolvimento; Ciências Naturais; 6.º 

ano de escolaridade; Microrganismos; Higiene e Problemas Sociais. 

 

Introdução  

A globalização marca profundamente os tempos atuais, pelo que os problemas 

existentes afetam, embora de maneira diferente, todos os cidadãos, sendo que as ações 

locais têm implicações de caráter global e vice-versa. Por isso, é urgente preparar os 

alunos para que possam compreender as questões mundiais, ao mesmo tempo que 

adquirem conhecimentos, competências, valores e atitudes que lhes permitirão enfrentar 
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os problemas globais como cidadãos do mundo, pois é esse o pressuposto da educação 

(Cabezudo, Christidis, Silva, Demetriadou-Saltet, Halbartschlager & Mihai, 2010).  

A literatura aponta-nos que o conceito de Educação para o Desenvolvimento (ED) é 

dinâmico, tendo sofrido várias alterações ao longo das últimas décadas. No entanto, 

podemos afirmar que, de um modo geral, a ED deve conduzir à tomada de consciência 

das desigualdades a nível local e mundial, ambicionando a edificação de um mundo 

mais justo, inclusivo e pacífico, em cuja construção todas as pessoas podem e devem 

participar ativamente. Para tal, os indivíduos devem ser capazes de refletir criticamente 

e de assumir as suas responsabilidades (Argibay & Celorio, 2005; Ministério da 

Educação [MEC], 2013a; Mesa, 2014; Torres, Figueiredo, Cardoso, Pereira, Neves & 

Silva, 2016). 

A pertinência de incluir a ED no currículo encontra-se espelhada nas políticas 

educativas contemporâneas. Os movimentos a favor de se trabalhar os conteúdos 

curriculares numa perspetiva de ED são oriundos de organizações governamentais e 

não-governamentais e verificam-se quer a nível nacional, quer internacional (Pratas, 

2012). A ED não se pode cingir aos poucos minutos reservados a uma disciplina de 

cidadania. Esta só poderá ganhar forma se os professores das várias áreas abraçarem o 

desafio de a incluir nas suas aulas, tendo consciência da importância e dos benefícios 

que ela acarreta na formação dos seus alunos.  

Contudo, apesar da atenção que se vai dando a este tema e dos esforços que vêm sendo 

feitos para que seja introduzido no currículo, aparenta ainda haver uma larga distância 

entre o que se prevê e aquilo que se implementa na prática. Esta distância, tal como 

referem Neves, Oliveira e Carvalho (2017), poderá residir na falta de formação dos 

docentes nesta área, na falta de recursos que os auxiliem, na extensão dos programas e 

numa avaliação que recai excessivamente sobre os conteúdos.  

As orientações metodológicas de Ciências Naturais (CN) referem que um ensino bem-

sucedido deve promover o desenvolvimento de um pensar criativo e de um espírito 

curioso e crítico. A criatividade, neste âmbito, envolve a capacidade de analisar o 

mundo sob diferentes perspetivas, aplicar conhecimentos provenientes de aprendizagens 

anteriores a novas situações e encontrar soluções diversas e originais para os problemas 

(Morais, 2015). No entanto, considera-se que os descritores previstos nas metas 

curriculares do 2.º CEB são bastante numerosos, não deixando grande margem para a 
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ED e para a preocupação com questões globais. Além disso, considera-se que as metas 

curriculares de CN não encaminham para o desenvolvimento de tarefas que envolvam o 

raciocínio, a argumentação e a reflexão sobre visões diversificadas do mundo (Galvão et 

al., 2013; Martins & Veiga, 1999). 

Assim, tendo em conta que atualmente se ambiciona a formação de alunos que 

conheçam várias visões do mundo, que sejam capazes de refletir, argumentar e 

encontrar soluções alternativas de futuro, tornando-se cidadãos ativos aptos a responder 

aos desafios do mundo global, é necessário que os docentes estejam dispostos a incluir a 

ED nas suas práticas e que saibam como fazê-lo. Nesse sentido, foi desenvolvido um 

estudo numa turma do 6.º ano de escolaridade com os objetivos de delinear e 

implementar propostas didáticas cruzando temáticas de ED com conteúdos curriculares 

de CN e compreender o seu impacto ao nível das aprendizagens e da empatia provocada 

nos alunos.  

Para auxiliar no processo delinearam-se quatro questões de investigação: 

• Que conexões é possível estabelecer entre os conteúdos relativos aos 

microrganismos e problemas sociais e as dimensões da ED? 

• Que implicações para as aprendizagens curriculares de alunos do 6.º ano do 2.º 

CEB decorrem dessa integração? 

• Qual a posição adotada pelos alunos face às situações colocadas nas atividades? 

De que forma a inclusão da dimensão de ED nas aulas de CN contribui para o 

desenvolvimento de alunos mais críticos e reflexivos acerca de questões 

globais? 

• Quais as perceções dos alunos acerca da disciplina de CN e das propostas 

desenvolvidas?  

Metodologia   

O estudo situou-se num paradigma interpretativo, adotando-se uma abordagem 

qualitativa e delineando-se um estudo de caso.  

Participantes 

Os participantes foram 19 alunos do 6.º ano de escolaridade, oito do sexo masculino e 

11 do sexo feminino com idades compreendidas entre os dez e os treze anos. Apenas 

um destes alunos estava sinalizado com Necessidades Educativas Especiais (NEE), e 
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este realizava ao longo das aulas as mesmas tarefas que os restantes colegas. 

Relativamente à disciplina de CN, os alunos apresentavam características heterogéneas 

a nível cognitivo e a nível comportamental. No entanto, a maioria apresentava 

resultados bastante satisfatórios, embora um comportamento bastante agitado. 

Intervenção educativa 

Este estudo prolongou-se durante oito aulas de CN. As tarefas foram desenhadas com 

base nos conteúdos curriculares dos subdomínios Microrganismos e Higiene e 

Problemas Sociais (MEC, 2013b) e em temas/objetivos previstos no Referencial de ED 

(Torres, Figueiredo, Cardoso, Pereira, Neves & Silva, 2016).  

Optou-se por abordar as temáticas de ED sobre a forma de questões que emergiam do 

diálogo em cada aula e que são evidenciadas na secção “apresentação e discussão de 

resultados”. A todas essas questões subjaziam objetivos curriculares de CN, bem como 

objetivos presentes no Referencial de ED. Além disso, efetuou-se um jogo intitulado 

“Roleta das vacinas” que consta no manual “Global Schools – propostas de integração 

curricular da educação para o desenvolvimento e cidadania global no 1.º e 2.º CEB” 

(Neves & Coelho, 2018), assim como uma atividade de grupo sobre “Problemas 

Sociais” também ela adaptada de uma outra intitulada “Quadrado do futuro” que consta 

no mesmo manual. 

Instrumentos e técnicas de recolha e análise de dados 

Na recolha de dados utilizaram-se observações, documentos e um questionário. Os 

dados recolhidos neste estudo são de natureza qualitativa e resultaram da análise de 

textos, como é o caso das respostas aos questionários e às questões decorrentes das 

aulas, bem como dos registos realizados após as observações e nos registos áudio 

efetuados pontualmente. Trata-se, pois, de dados do género narrativo, aos quais é 

frequentemente associado a análise de conteúdo.  

Apresentação e discussão dos resultados  

Os resultados foram organizados por três tópicos para facilitar a sua compreensão. O 

primeiro está ligado às aprendizagens no âmbito da ED. O segundo aborda as 

aprendizagens curriculares de CN. O terceiro debruça-se sobre as perceções dos alunos 

acerca das aulas de CN. 
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Aprendizagens no âmbito de ED 

A maioria das aulas assentou sobre a temática dos microrganismos. No decorrer do 

diálogo das várias aulas, foram colocadas aos alunos várias questões que foram alvo de 

análise. Inicialmente questionou-se:  

1. Será que todas as populações do mundo têm facilidade em adotar medidas que 

previnam a sua ação? Porquê? (referindo-nos à ação patogénica dos microrganismos) 

2. Em que zonas do mundo pensas que estas doenças aparecem mais? Porquê? 

(referindo-se a doenças causadas por microrganismos patogénicos: sarampo, gripe, 

tétano e malária). 

3. O que se poderia fazer para diminuir o impacto das doenças referidas? 

A turma concordou que nem todas as pessoas têm facilidade em adotar medidas que 

previnam a ação patogénica dos microrganismos e que há zonas do mundo mais 

vulneráveis, maioritariamente localizadas em África. Inicialmente concordaram que 

fazer caridade seria a solução para estes problemas. Após a reflexão, apontaram 

soluções como: criar melhores condições de acesso à saúde, por exemplo recorrendo a 

unidades móveis de saúde, ao fornecimento de medicamentos, à doação de vacinas e ao 

aumento do número de médicos. Além disso, manteve-se sempre a preocupação em 

garantir o acesso a água potável que se relaciona com melhores condições de higiene. 

Nas figuras que se seguem encontramos alguns exemplos de respostas dos alunos às 

questões 1,2 e 3. 

 
Figura 1. Resposta do aluno J à questão 1. 

 
Figura 2. Resposta do aluno L à questão 2. 

 

Figura 3. Resposta do aluno A à questão 3.  
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Figura 4. Resposta do aluno C à questão 3. 

 

Os alunos revelaram ter consciência de que existem situações de desenvolvimento 

diferenciadas daquelas em que vivem. Além disso, procuraram exemplificar formas de 

melhorar a qualidade de vida futura, preocupando-se com a promoção do bem-estar 

coletivo.  

Posteriormente colocou-se a seguinte questão: 

4. Como desejavas que fosse o acesso à saúde para todos os povos?  

A generalidade dos alunos indica que todos temos os mesmos direitos, então, o mais 

justo seria que o acesso à saúde fosse “fácil”, “igual”, “melhor”, “maior”, “gratuito”, 

“muito bom”.  Na figura 5 apresenta-se um exemplo de resposta. 

 

 

Figura 5. Resposta do aluno N à questão 4. 

Os alunos, tal como esperado nos objetivos delineados para a questão, revelaram 

preocupação pelo bem-estar coletivo e partilharam ideias sobre o mundo que desejam. É 

curioso que a maioria tenha referido nas suas respostas a questão dos direitos, pois não 

foi um aspeto abordado na aula.  

Interpelou-se ainda: 

5. Será que em Portugal todos temos o mesmo acesso à saúde? Porquê? 

Inicialmente a turma concordou que sim. Depois, a generalidade referiu que em 

Portugal nem todos temos o mesmo acesso à saúde. As justificações assentaram 

maioritariamente em “falta de dinheiro” para “comprar medicamentos”, para “cuidados 

hospitalares” ou para “consultas”. Há também alusão às “deslocações”, bem como à 

“falta de transportes”. Houve ainda quem referisse a falta de meios, sejam 

“profissionais” de dada especialidade ou de “hospitais” próximos.  
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Figura 6. Resposta do aluno A à questão 5. 

 

Figura 7. Resposta do aluno J à questão 5. 

O que se pretendia com a questão era que os alunos entendessem que os problemas 

associados à desigualdade não existem apenas noutros países, mas também no seio da 

sua realidade, revelando curiosidade sobre o que se passa na comunidade local. Os 

alunos revelaram preocupação pelo bem-estar coletivo, manifestaram interesse pelo que 

se passa na comunidade local, identificando situações de desenvolvimento diferenciadas 

entre regiões e partilharam ideias sobre o mundo que desejam.  

Prosseguindo, questionou-se: 

6. O que farias se esta gota de água tivesse sido recolhida numa fonte junto de 

tua casa? (referindo-se a uma gota de água que serviu para observar os microrganismos 

ao microscópio) 

As respostas dividiram-se entre “não bebia a água contaminada” e “avisava as outras 

pessoas para não beberem a água contaminada”, existindo alunos a apontar ambas as 

ideias.  

7. Imagina que esta gota de água tinha sido recolhida no Iémen, um país onde o 

acesso à água potável é muito complicado, pois ainda se ressentem os efeitos da guerra. 

O que poderias dizer a alguém que estivesse a recolher água para beber deste sítio? 

Como te sentirias? Porquê? 

A totalidade dos alunos afirmou que se sentiria “mal” ou “triste”, mas que ainda assim 

diriam para não beber a água, pois esta poderia contaminar o organismo e causar 

doenças ou até a morte. Nas razões elencadas para o facto de se sentirem tristes, os 

alunos referiram as desigualdades existentes entre povos, o facto de não existirem 

outros sítios para beber, o facto de todos termos direito à água, a falta de condições de 

vida de alguns povos e ainda o facto de que mesmo assim a pessoa poderia querer beber 

a água contaminada.  
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Figura 8. Resposta do aluno A à questão 7. 

8. Observa as imagens onde encontras duas habitações distintas. Tendo em conta 

o que aprendeste sobre modos de prevenir as doenças infeciosas, o que podes concluir? 

 

Figura 9. Habitações distintas a que se refere a questão anterior. 

Para os alunos, as doenças são mais frequentes no ambiente representado pela primeira 

imagem, pois não estão reunidas “condições de higiene”, “não há vacinas”, nem 

condições de vida dignas.  

 

Figura 10. Resposta do aluno C à questão 8. 

Alguns dos alunos apenas referiram que há várias doenças e várias curas, mas nem 

todas as pessoas tem acesso a estas últimas. 

9. O que pensas sobre essa situação? 

A turma acredita que a situação está “mal”, é “errada” e “desagradável”. Voltam a 

argumentar que “todos devíamos ter os mesmos direitos”, como o acesso a 

“medicamentos”, “boas condições” e “boas habitações”. Há ainda referência a situações 

de “desigualdade”. 
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Figura 11. Resposta do aluno B à questão 9. 

 

Figura 12. Resposta do aluno C à questão 9. 

 

Figura 13. Resposta do aluno N à questão 9. 

Transpareceu nas respostas dos alunos o reconhecimento das desigualdades entre 

países, a preocupação com o bem-estar coletivo e o desejo de igualdade de 

oportunidades, sendo este um princípio da justiça social. Manifestaram ainda 

sensibilidade para com situações de injustiça e desigualdade, reconhecendo a pobreza 

como negação de direitos fundamentais de todas as pessoas. 

Ao jogar “Roleta das vacinas”, os alunos que participaram no diálogo da aula 

entenderam que existe no mundo um desigual acesso à saúde, e neste caso específico à 

vacinação. O dinheiro não é o único fator que influencia a aquisição de vacinas. Além 

disso, aludiu-se ao facto de as vacinas necessárias variarem consoante a zona do globo 

em que se encontram as populações. Refletiu-se também sobre a questão de existirem 

pessoas que decidem não se vacinar, pondo em risco a saúde de outras que não o 

possam mesmo fazer e, por fim, foi reforçada a ideia de que não é apenas em África que 

encontramos situações de pobreza e de desigualdade. 

Posteriormente à abordagem da temática “microrganismos”, principiou a lecionação da 

temática “problemas sociais”, onde se selecionaram alguns próximos da realidade das 

crianças, nomeadamente tabagismo, alcoolismo, drogas, distúrbios alimentares e 

alterações climáticas.  

Para tal, realizou-se um trabalho de grupo, onde a tarefa proposta surgiu como 

adaptação de uma que consta no manual “Global Schools”, intitulada “Quadrado do 
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futuro”. Nesta, em grupo, os alunos deveriam descobrir a problemática sugerida pela 

imagem que lhes foi previamente fornecida acerca das problemáticas 

supramencionadas. De seguida, deveriam escrever as suas opiniões sobre essa 

problemática e discutir como o grupo gostaria que a situação estivesse resolvida em 

2030. Depois pressupunha-se discutir sobre ações necessárias para que essa visão se 

tornasse realidade e como cada um, individual e coletivamente, poderia contribuir para 

isso. Pediu-se também que apontassem factos relevantes e ainda o que aprenderam de 

novo, visto tratarem-se de temas já seus conhecidos.  

Na figura 14 consta um esquema que mostra o grau de empenho de cada elemento da 

turma no trabalho de grupo, bem como a qualidade da reflexão apresentada aos colegas 

acerca da temática. 

 

Figura 14. Empenho de cada elemento da turma no trabalho de grupo e qualidade da reflexão de 

cada grupo. 

Para terminar a análise às questões efetuadas debruçar-nos-emos sobre a questão do 

teste de avaliação que envolvia a mobilização de conteúdos de ED e de conteúdos 

científicos ligados à vacinação: 

O mundo em que vivemos é marcado por fortes desigualdades, sendo que uma delas é a 

desigualdade no acesso à saúde. Existem países onde o acesso à vacinação é muito 

limitado, quer por falta de vacinas, quer por inexistência de infraestruturas como centros 

de saúde e hospitais, quer por falta de dinheiro. Explica o que pensas sobre este assunto. 

(Não te esqueças de referir: O que sentes perante esta situação; qual a importância das 

vacinas e o funcionamento destas e como é que esta situação piora a qualidade de vida 

da população). 

Optou-se por analisar as respostas tendo em conta os parâmetros pretendidos. Importa 

referir que dos 18 alunos que efetuaram este teste de avaliação, 17 responderam a esta 

questão. A figura seguinte ilustra o panorama da turma perante a mesma, sendo 

exemplificadas respostas dadas para cada parâmetro. 
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Figura 15. Esquema síntese das respostas da turma à questão do teste com conteúdos de ED 

 

Figura 16. Resposta do aluno J à questão do teste que envolvia explicitamente temas de ED. 

Nesta questão os alunos manifestaram sensibilidade para com situações de desigualdade 

e de injustiça, valorizando a promoção do bem-estar coletivo e a igualdade de 

oportunidades entre os povos, procurando, por vezes, apontar formas de colmatar as 

situações de não desenvolvimento existentes. Relativamente às CN, a maioria dos 

alunos conhecia a utilidade das vacinas, mas não era capaz de descrever o seu 

funcionamento.  

Aprendizagens de conteúdos curriculares de CN 

Neste setor analisam-se as aprendizagens realizadas pelos alunos no que respeita aos 

objetivos previstos nas metas curriculares de CN. Assim, atentou-se nos três grandes 

objetivos relativos às temáticas dos “Microrganismos” e “Higiene e Problemas Sociais”, 

sendo eles: “Compreensão do papel dos microrganismos para o ser humano”, 

“Compreensão das agressões causadas por alguns agentes patogénicos” e 

“Compreensão da influência da higiene e da poluição na saúde humana” (MEC, 2013b, 

p.12). 

Compreensão do papel dos microrganismos para o ser humano 

A turma conseguiu distinguir microrganismos úteis de patogénicos, identificar 

exemplos, enumerar fatores do meio que influenciam a atividade microbiana, indicar 
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nomes de grupos de microrganismos, bem como algumas das suas características e 

indicar o contributo de alguns cientistas e do microscópio para a microbiologia. 

 

Figura 17. Respostas do aluno B a questões de CN sobre o papel dos microrganismos. 

 

Figura 18. Resposta do aluno J a questões de CN sobre fatores do meio que influenciam a 

atividade dos microrganismos. 

 

Figura 19. Respostas do aluno I a questões de CN sobre história importante para a 

microbiologia. 
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Figura 20. Respostas do aluno P a questões de CN sobre grupos de microrganismos. 

Compreensão das agressões causadas por alguns agentes patogénicos 

A maioria dos alunos conseguiu apontar exemplos de doenças infeciosas e também 

indicar formas de as prevenir. Foram capazes de indicar mecanismos de barreira e 

mecanismos de defesa interna, mas tiveram dificuldade em explicar o seu 

funcionamento.  

 

Figura 21. Resposta do aluno A a questões de CN sobre exemplos de doenças causadas por 

microrganismos. 
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Compreensão da influência da higiene e poluição na saúde humana 

Esperava-se que os alunos alargassem os seus conhecimentos sobre problemas sociais. 

Nem todos os elementos da turma revelaram dominar muito bem os temas selecionados, 

mas pelo menos todos retiveram algumas das informações mais significativas acerca de 

cada um. 

Perceções dos alunos sobre as aulas de CN 

Através da análise das respostas dadas a um questionário, conheceram-se as opiniões 

dos alunos sobre as aulas onde decorreu o presente estudo. 

A maioria dos alunos (16) indicou que a disciplina de CN é do seu agrado. De entre os 

fatores que os levam a gostar da disciplina, perceber a matéria foi considerado o mais 

importante e o menos relevante foram os resultados obtidos. Para 13 alunos as aulas de 

CN visam adquirir conhecimentos sobre o que nos rodeia, quer seja acerca da natureza, 

do corpo humano ou do mundo. Seis alunos afirmaram sentir-se muito interessados 

pelas aulas de CN, dez sentiram-se interessados e três sentiram-se pouco interessados, 

sendo que nenhum selecionou “desinteressado/a”. 

Quando inquiridos sobre as características de uma boa aula de CN, a generalidade dos 

alunos (dez) gostaria de ter aulas do tipo experiencial, ou seja, aulas onde pudessem 

fazer atividades práticas no laboratório, aulas onde se recorresse a materiais diferentes 

do habitual fazendo jogos e utilizando recursos informáticos e ainda aulas em contacto 

com a natureza. Uma minoria (quatro alunos) indicou que as aulas onde o professor 

“explica bem” e “faz perguntas sobre a matéria” seriam uma boa aula.  

Treze alunos referiram que durante as aulas sentiram que aprenderam algo que os 

ajudaria a ser melhores enquanto pessoas. Quatro alunos indicaram o contrário, não se 

justificando. Os primeiros afirmaram ter passado a preocupar-se mais com o planeta e 

com os problemas de outros povos, referindo que estes deveriam ter as mesmas 

condições que nós temos, bem como dizem ter refletido sobre a importância da saúde. 

Na questão que implicava indicar as opções que mais se enquadravam com o que 

descobriram e/ou sentiram ao longo das aulas em causa foram mais do que 13 os alunos 

que disseram ter pensado mais nos problemas de outros, bem como nas injustiças que 

eles enfrentam. Tal pode-se conferir no gráfico 1. Apesar de já terem conhecimentos 

sobre situações de desenvolvimento e de não desenvolvimento em alguns países, 

maioritariamente os de África, os alunos ainda adquiriram conhecimentos novos, bem 
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como a capacidade de refletir criticamente sobre os mesmos. Os mesmos apontaram a 

descoberta das desigualdades existentes no acesso à saúde dentro do seu próprio país, 

como a mais importante, seguida do sentimento de injustiça por existirem pessoas que 

não têm as mesmas oportunidades que nós. 

 

Gráfico 1. Perceções dos alunos acerca das suas aprendizagens sobre temáticas de ED.  

Conclusões 

O estudo desenvolvido teve objetivos de delinear e implementar propostas didáticas 

cruzando temáticas de ED com conteúdos curriculares de CN e compreender o seu 

impacto ao nível das aprendizagens e da empatia provocada nos alunos. As tarefas, 

desenhadas com base nos conteúdos curriculares dos subdomínios Microrganismos e 

Higiene e Problemas Sociais e em temas/objetivos previstos no Referencial de ED, 

incluíam questões que estimulavam a reflexão dos alunos sobre problemas que afetam a 

humanidade como, por exemplo, as desigualdades no acesso a cuidados de saúde.  

A maioria dos alunos envolveu-se nas discussões e propôs soluções para a mitigação 

desses problemas relacionando-os com os conteúdos curriculares, denotando 

curiosidade e capacidade de reflexão crítica. Os alunos com menor sucesso a CN 

mostraram-se cada vez mais participativos, expondo as suas visões do mundo e as suas 

opiniões.  

Procurando responder às questões de investigação, podemos concluir que os conteúdos 

16

11

15

15

13

19

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

(1)   Pensei mais nos problemas dos cidadãos de outros
países.

(2)   Percebi que a falta de dinheiro não é o único
impedimento para ter uma saúde de qualidade.

(3)   Descobri que haviam desigualdades no acesso à
saúde dentro do meu próprio país.

(4)   Senti que é injusto que alguns povos não tenham as
mesmas oportunidades que eu.

(5)   Compreendi que os microrganismos podem afetar a
saúde pública e que as pessoas mais vulneráveis à sua…

(6)   Descobri que nem todos os povos tem acesso fácil
e/ou gratuito à vacinação.

(7)   Refleti sobre o que poderia ser feito para ajudar os
povos em dificuldades.

Aprendizagens sobre as temáticas de ED - perceções dos alunos
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de CN em causa prestavam-se facilmente ao enquadramento de temáticas de ED, pois 

estavam intimamente ligados à questão da saúde. Através de questões relacionadas com 

os conteúdos programáticos foi possível estimular o espírito crítico dos alunos, bem 

como alargar as suas visões do mundo. Verificou-se ainda ser viável a integração de 

algumas atividades relacionadas com as temáticas curriculares, mas mais vocacionadas 

para a ED, como o jogo “A roleta das vacinas”.  

Antes da intervenção, os alunos já possuíam algumas noções sobre as desigualdades 

entre países, sobretudo nos países africanos. O que mais os impressionou foi a falta de 

igualdade de oportunidades de acesso à saúde dentro do seu próprio país. Notou-se 

bastante indignação face ao diferente acesso à vacinação. 

Uma das preocupações mais apontadas pelos estudantes assentou na necessidade de 

criar redes que permitissem o acesso à água canalizada. Outra ideia que reforçaram 

bastante foi a de que todos temos os mesmos direitos, portanto, todos os povos merecem 

ter boas condições de vida. Além dos objetivos relativos ao tema “Desenvolvimento”, 

os alunos alcançaram outros objetivos relativos a temas como “Pobreza e 

Desigualdades” e “Justiça Social”. 

A maioria dos alunos realizou as aprendizagens previstas nas metas curriculares de CN 

relativas à unidade em estudo, sendo as maiores dificuldades a explicação do modo de 

funcionamento dos mecanismos de defesa interna e de uma vacina. A abordagem 

integrando objetivos de ED não prejudicou a aquisição destes conhecimentos. 

A generalidade dos alunos apreciou a disciplina de CN e considerou-se interessada 

pelas aulas lecionadas pela investigadora, agradando-lhes as estratégias de ensino 

utilizadas e os conteúdos abordados.  

Assim, concordando com Neves, Oliveira e Carvalho (2018), neste estudo constata-se 

ser possível integrar temáticas de ED nas aulas de CN sem perturbar as aprendizagens 

curriculares previstas, possibilitando alcançar simultaneamente objetivos de ED e ir de 

encontro ao interesse dos alunos. A articulação entre CN e ED trará sempre benefícios 

para os alunos, pois mesmo que estes não se revelem nas classificações obtidas, 

transparecem no seu modo de ver o mundo e de refletir sobre problemas globais. As 

aprendizagens realizadas pelos participantes do estudo não terão sido suficientes para os 

tornar cidadãos melhores. Porém, permitiram que eles fizessem novas descobertas e se 

questionassem sobre problemas em que nunca haviam pensado. Este é um passo 
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importante para que ajam no sentido da resolução desses problemas! 
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Resumo. A multiplicidade de propostas editoriais de qualidade no âmbito 

da literatura para a infância, sobretudo no que ao livro-álbum diz respeito, 

apelam ao delinear e ao entrecruzar de percursos de criatividade(s) que 

podem abrigar a fruição na leitura. Na tentativa de dar resposta a alguns 

desses desafios, neste artigo, posicionamo-nos entre o céu e o rio, 

reconfigurados em dois livros-álbum de Vanina Starkoff recomendadas pelo 

Plano Nacional de Leitura para a Educação Pré-Escolar – Dançar nas 

nuvens (Starkoff, 2010) e Rio acima (Starkoff, 2017). Privilegiando um 

enquadramento teórico que ganha alento na conciliação do(s) conceito(s) 

de criatividade(s) com a motivação para a leitura através da exploração do 

livro-álbum (Nodelman, 2017; Ramos, 2017; Schiefele, Schaffner, Möller & 

Wigfield, 2012), traçamos como objetivos: i) atentar no modo como os 

peritextos confluem e indagam (n)as etapas da pré-leitura, da leitura e da 

pós-leitura, no âmbito da sua mediação, quer em contexto escolar, quer em 

outros contextos que possam acolher experiências de leitura prazerosas; ii) 

mostrar o papel extraordinariamente relevante das ilustrações enquanto 

(pre)textos de motivação para a leitura e de fomento da criatividade; iii) 

apontar as formas de reconstrução de literacias múltiplas que daí 

decorrem. Concluímos que as duas obras selecionadas podem instituir-se 

enquanto fontes privilegiadas de motivação para a leitura, reabrindo 

múltiplos percursos, sempre inacabados, de criatividade(s). 

Palavras-chave: criatividade; leitura; livro-álbum; ilustração.  

 

Introdução 

A multiplicidade de propostas editoriais de qualidade no âmbito da literatura para a 

infância, sobretudo no que ao livro-álbum diz respeito, apelam ao delinear e ao 

entrecruzar de percursos de criatividade(s) que podem abrigar a fruição na leitura. Tal 

reveste-se, hoje, de particular importância, em diferentes contextos, mormente em 

contexto escolar, pela natureza crescentemente multímoda e inesperada dos desafios 

lançados aos profissionais da Educação (OECD, 2018). 

Na tentativa de dar resposta a alguns desses desafios, neste artigo, tomamos como 

matéria-prima da nossa análise dois livros-álbum de Vanina Starkoff recomendados 

pelo Plano Nacional de Leitura para a Educação Pré-Escolar – Dançar nas nuvens 

(Starkoff, 2010) e Rio acima (Starkoff, 2017). Traçamos como objetivo global percorrer 

propostas de leitura(s) que neles encontram morada(s) e se podem desdobrar em 
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múltiplos itinerários permeados de criatividade, entendida enquanto apelo plural 

convocado, de forma feliz, nestes dois livros-álbum. 

Face ao referido, nas secções que compõem este artigo, procuramos: i) atentar no modo 

como os peritextos confluem e indagam (n)as etapas da pré-leitura, da leitura e da pós-

leitura, no âmbito da sua mediação, quer em contexto escolar, quer em outros contextos 

que possam acolher experiências de leitura prazerosas; ii) mostrar o papel 

extraordinariamente relevante das ilustrações enquanto (pre)textos de motivação para a 

leitura e de fomento da criatividade; iii) apontar as formas de reconstrução de literacias 

múltiplas que daí decorrem, face aos itinerários propostos. 

Nas considerações finais, refletimos sobre os percursos realizados e sobre o seu caráter 

plural, procurando reabrir outros caminhos que possam, porventura, potenciar 

reencontros com a criatividade, de forma multifacetada. 

Enquadramento teórico 

Nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Silva, Marques, Mata & 

Rosa, 2016a) é frisada a importância do contacto com o livro para a (re)descoberta do 

prazer da leitura e para o desenvolvimento da sensibilidade estética. Os «livros de 

literatura para a infância, em prosa e em verso» (Silva et al., 2016a, p. 71), implicando a 

mediação por parte do educador/da educadora são mencionados, ainda que de forma 

breve. Entendeu-se, também, relevante destacar «(…) uma componente especificamente 

ligada a atitudes, respetivamente “Prazer e motivação para ler e escrever” (…) para 

retirar o caráter escolarizante que por vezes se associa a estas aprendizagens» (Silva, 

Marques, Mata & Rosa, 2016b, p. 13).  

Aspetos que se prendem, intrinsecamente, com a fruição na leitura, continuam a ganhar 

alento no Programa e metas curriculares de Português do ensino básico (Buescu, 

Morais, Rocha & Magalhães, 2015), mormente no que concerne aos domínios Leitura e 

Escrita e Educação Literária. Neste documento são explicitamente referidos objetivos 

relacionados com o incremento da apreciação da «(…) dimensão estética dos textos 

literários, portugueses e estrangeiros, e o modo como manifestam experiências e 

valores» (Buescu et al., 2015, p. 5), alicerçada no elencar das metas intrinsecamente 

ligadas à leitura autónoma, assumindo destaque a literatura para a infância. 

No belíssimo estudo intitulado Uma história da curiosidade (Manguel, 2015), Manguel 

recorda-nos, sempre a propósito, que ler «(…) é um ofício que enriquece o texto 
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concebido pelo autor, aprofundando-o e tornando-o mais complexo, concentrando-o 

para que reflita a experiência pessoal do leitor e expandindo-o para que alcance os mais 

longínquos confins do universo do leitor e mais além» (Manguel, 2015, pp. 17-18). 

Entre tais pactos celebrados com os leitores se vão tecendo cumplicidades que 

potenciam o gosto pela leitura. 

Criatividade e motivação para a leitura reconstroem-se, pois, hoje, de tais 

cumplicidades, enquanto díade redobradamente espelhada em livros-álbum como os que 

apresentamos nesta breve reflexão. No que se refere ao contexto educativo, a 

criatividade tem vindo a ser alvo de particular atenção (por exemplo, Leggett, 2017; 

Wilson, 2015), sendo apontada a necessidade de procurar caminhos que possibilitem 

que possa germinar, desde cedo. A sua abordagem conceptual plural é encarada 

enquanto aspeto de relevo para o entendimento das suas múltiplas facetas, mormente no 

que respeita à sua ampla versatilidade (Runco, 2017; Sternberg, 2005). Quando 

associada à motivação para a leitura – de reconhecida complexidade e 

multidimensionalidade (Schiefele, Schaffner, Möller & Wigfield, 2012), – importa ter 

em consideração, entre outros aspetos, as representações dos educadores e dos 

professores (Saracho, 2012; Ucus, 2018), bem como o seu conhecimento apurado no 

que respeita à investigação no âmbito da literatura para a infância e juventude (Ramos, 

Madalena & Costa, 2019). 

Face às características que reúne, o livro-álbum contemporâneo possibilita experiências 

de leitura tão desafiadoras quanto gratificantes, podendo proporcionar percursos de 

indagação pautados por extraordinária beleza e criatividade. Nas seções seguintes, 

procuramos, ainda que de forma breve, dar conta de tais possibilidades, no âmbito das 

obras selecionadas. 

Metodologia 

Face aos objetivos anteriormente referidos, na análise dos peritextos das obras que 

acolhemos nesta reflexão, seguimos a proposta de Genette (1982; 1987) que concede 

estatuto de relevo à atenção que devem merecer quando lemos – apelando à 

reconstrução de mo(vi)mentos de invulgar fruição. Nesse sentido, no que aos peritextos 

diz respeito, o nosso olhar incidirá na capa, na contracapa, nas guardas iniciais e finais, 

na folha de rosto e no título dos dois livros-álbum. 



 141 

Relativamente às leituras das ilustrações que se instituem como fulcro do acolhimento 

da criatividade nas suas formas plurais, exploramos, na esteira de Sipe (1998; 2012), as 

sinergias dos entrelaçamentos texto/ilustração, no entendimento de que ambos se vão 

constituindo como um todo que se apresenta, de modo generoso, aos leitores, 

fomentando uma interação que favorece alguns desdobramentos da criatividade. 

As formas de reconstrução de literacias múltiplas que decorrem do explicitado nos dois 

parágrafos anteriores ficarão plasmadas ao longo da análise realizada, de modo a 

promover o seu entrelaçamento nos livros-álbuns que escolhemos. 

No intuito de salvaguardar os aspetos que se instituem enquanto «identidades» de cada 

livro-álbum, optamos por conceder atenção a cada um deles, separadamente, para 

celebrar a singularidade enquanto porto de abrigo de diferentes diversidades aí 

espelhadas.    

Propostas de leitura(s) 

Nesta secção apresentamos propostas de leitura(s) relativas aos dois livros-álbum 

selecionados, partilhando modos de os acolher que implicam os leitores nas demandas 

dos sonhos envolvidos no fio diegético, bem como, de modo muito vivo, nas 

ilustrações. 

Dançar nas nuvens 

Finalista do III Prémio Internacional Compostela 2010 para álbuns ilustrados e 

integrado na coleção «Livros para sonhar», da editora Kalandraka, Dançar nas nuvens 

(Starkoff, 2010) abre, diante dos leitores, a partilha imensa do sonho de uma menina 

que deseja, simplesmente, dançar nas nuvens. De formato generoso, porventura pelo 

labor extraordinário que o encapsular de um sonho constitui, este livro-álbum possibilita 

aos leitores deambular pela multiplicidade de sensações recriadas em itinerários que 

suscitam, à medida que se vai desenrolando a narrativa, a sua curiosidade, reescrevendo 

percursos de criatividade(s). 

As vozes dos peritextos – pré-leitura(s) 

Se no livro-álbum Dança (Fazenda, 2015) o autor e o ilustrador desenham, belamente, 

os movimentos da dança enquanto apelo à compreensão dos mundos que nos rodeiam, 

em Dançar nas nuvens (Starkoff, 2010), o bailado dos peritextos envolve os leitores 

desde muito cedo, devagarinho, face ao cuidado que Vanina Starkoff lhes dedica.  
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O caráter invulgar da narrativa fica, desde logo, plasmado na capa e na contracapa do 

livro-álbum que, neste caso, constituem um todo indissociável, permitindo uma visão 

muito ampla do espaço retratado. Na capa, o olhar dos leitores é cativado pelo conjunto 

de casas sobrepostas, de tamanho e aspeto inusitados, que amparam a menina (sentada 

no «telhado» de uma delas – olhando uma nuvem que passeia no topo da capa). Importa 

ainda destacar a escolha delicada das cores que eclodem na capa e na contracapa, tendo 

como pano de fundo um céu de tons salmão, pintado de nuvens. Tais nuvens (que, no 

mesmo local, guardam também, de forma inusitada, o código de barras do livro-álbum) 

serão a matéria-prima das guardas iniciais e finais, tingindo-as, primeiro, de branco e, 

posteriormente, atravessando-as na companhia de dois papagaios de papel (que 

favorecem, cremos, a indagação sobre outros percursos de continuidade da narrativa e 

dos sonhos).  

A folha de rosto, replicando parte do conteúdo da capa, convida os leitores a exercitar a 

atenção ao detalhe: assim, desta feita, são apresentadas quatro casas (em vez das três 

que adquiriam, antes, particular protagonismo visual na capa), estando a menina 

ausente. O posicionamento do título, por seu turno, exibe, aqui, um «criativo» 

desequilíbrio, situando-se a palavra «nuvens», em maiúsculas, um pouco acima das 

restantes palavras que constituem o título – permitindo, talvez, fazer eco do seu 

movimento. 

Os movimentos do(s) sonho(s) – ilustrações e criatividade(s) 

«Todas as manhãs eu saía de casa para observar as nuvens. O meu sonho era um dia 

dançar com elas». A sequência verbal curta de que começa a entretecer-se o fio 

diegético, redimensiona-se, de forma multifacetada, através das ilustrações deste livro-

álbum, possibilitando aos leitores mergulhar, com gosto, na paleta cromática intensa 

que vai iluminando as páginas – surpreendendo-os pela sua diversidade, pelo seu caráter 

invulgar e apelando à sua participação mais ativa no processo de leitura. 

Destaque-se, desde logo, que a abertura plena ao sonho enquanto exercício de 

imaginação e de liberdade que não pode ser cerceada, é principalmente vincada através 

das ilustrações, contrastando, no início da narrativa, com a seguinte sequência verbal 

(que quase se perde no verde imenso da dupla página): «A mamã dizia-me que 

esquecesse essa ideia, que só os pássaros conseguiam tocar-lhes.» Assim, o acolhimento 

generoso da dupla página fustiga de múltiplas sensações o olhar dos leitores, 
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permitindo-lhes, por exemplo,: i) redescobrir a casa da menina, sentada, de novo, no 

topo do telhado, olhando as nuvens; ii) apreciar uma pequena plantação de alfaces, 

ladeada de outra de morangos, cujo formato se assemelha ao coração; iii) reparar nas 

galinhas, de tons rosados, que deambulam livremente pela página; iv) avistar uma vaca 

com manchas cor-de-rosa (preparando-se, talvez, para prosseguir o seu passeio pelo 

campo). 

Os movimentos que atravessam o sonho e a dança, escutados, com intensidade, através 

da narrativa na primeira pessoa («Sonhava e dançava, dançava e sonhava»), repercutem-

se, ainda, na sua aldeia, cujo crescimento surge intrinsecamente ligado a tais 

movimentos. Este crescimento é retratado, de forma notável, através de ilustrações que, 

no silêncio do texto, encontram espaço amplo para mostrar, com detalhe, alguns dos 

novos habitantes da aldeia e seus respetivos locais de trabalho: uma frutaria, uma 

padaria/pastelaria, um talho e uma oficina de sapatos. O cuidado colocado em cada 

retrato permite que os leitores: i) se deleitem com as cores e os cheiros que emanam das 

melancias e dos ananases, enquanto o seu olhar se detém na redescoberta dos vegetais 

em exposição; ii) se questionem sobre o tipo de pão e de bolos, de formatos, cores e 

tamanhos distintos que a montra da padaria/pastelaria ostenta; iii) apreciem a invulgar 

diversidade de sapatos/botas/chinelos em exposição na oficina de sapatos; iv) se 

demorem nos pormenores retratados no talho apresentado, onde prima a ordem e a 

arrumação. Diante dos leitores, apresenta-se, pois, um belo quadro cujas molduras 

possibilitam delinear a espacialidade representada, realimentando, também, a 

curiosidade e os sonhos (Cf. Figura 1): 

 

Figura 1. Dançar nas nuvens (Starkoff, 2010) 
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As ilustrações permitem, também, representar o fluir temporal de forma criativa e 

intensa, pela opção pelo azul que, por vezes, tinge a dupla página, associando-lhe uma 

tranquilidade inquieta, sempre atravessada pelo sonho da menina. Assim o contraste 

dia/noite associa-se ao crescimento da sua aldeia, num movimento iterativo que ressoa, 

também, nas sequências verbais: «Na noite seguinte, acordei com outros ruídos. Era 

uma mulher que construía a sua casa debaixo da casa do Mateus, que ficava por baixo 

da minha casa» / «Na noite seguinte, acordei com outros ruídos. Era o Ulisses, um 

fabricante de papagaios.»  

A diversidade cultural entretecida nas ilustrações é outro aspeto que merece atenção. Os 

leitores vão conhecendo, através do protagonismo visual que lhes é concedido, «muitos 

mais vizinhos,» encontrando no retrato dos espaços que habitam traços que podem ser 

associados a diferentes continentes (a Ásia e a América, por exemplo) constituindo 

fonte de interesse acrescido para as crianças e estimulando a sua imaginação. Nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar é frisada a importância de 

desenvolver «(…) atitudes de respeito e compreensão face à diversidade» (Silva et al., 

2016, p. 92), sendo tal relevância corroborada no Referencial para a Educação e 

Desenvolvimento (Torres et al, 2016), no âmbito do subtema «Diversidade cultural e 

visões do mundo». 

A reeducação do olhar dos leitores para a importância do detalhe e de tudo o que sucede 

à sua volta, envolvendo-os num manto de cores e de luz de uma riqueza e diversidade 

ímpares, é sobremaneira conseguida através da forma invulgarmente criativa do 

desenrolar da narrativa que demanda sonhos. Assim, numa das amplas representações 

do espaço exterior, a explicitação que renova o desenrolar da narrativa surge impressa 

na parede de uma casa – «Como a minha casa tinha ficado muito alta, eu não podia sair. 

Felizmente o Ulisses ofereceu-me um presente e pude assim ir às compras». A nível 

macro, a opção pela dupla página, permite dar ênfase, repetidamente, às casas de cores e 

de formatos distintos, destacando-se, em contraste, pela altura já atingida, a casa da 

menina. A nível micro, os leitores podem deliciar-se com a convivência harmoniosa do 

quotidiano da aldeia, amplamente transformada, sendo acarinhados pormenores como 

um casal de mãos dadas no terraço de uma das casas; uma menina a regar as flores, na 

varanda da sua casa; roupa estendida, em vários terraços, ondulando ao vento; duas 

vacas que espreitam a passagem de um veículo cor-de-rosa – e mais mil pormenores 

que a imaginação lhes acrescentar. 
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Podemos inferir do anteriormente exposto que o papel do/ educador(a) em práticas de 

leitura partilhada «(…) é essencial para o desenvolvimento da criatividade das crianças 

(…) permitindo-lhes apreciar a beleza em diferentes contextos e situações (Silva, 

Marques, Mata & Rosa, 2016a, p. 51) e promovendo o seu apuramento, instaurando 

momentos de bem-estar. Ao abrir caminhos através dos detalhes que passeiam nas 

ilustrações, o/a educador(a) pode estimular também o desenvolvimento da literacia 

visual, cuja relevância tem vindo a ser frisada na literatura de especialidade (Arizpe, 

Farrar & McAdam, 2017; Pantaleo, 2015). 

Quando o sonho da menina se cumpre e esta consegue, finalmente, dançar nas nuvens, o 

sentimento de imensa felicidade que a invade é muito ampliado através da ilustração, 

face ao protagonismo que possibilita conferir às nuvens (agigantando-se) e à menina. O 

isolamento que o sonho acarretou revela-se, porém, enquanto insuportável silêncio, pois 

«(…) lá em cima só se ouvia o vento. / Não havia bongôs, nem chamamé, nem 

vizinhos.»  

A curtíssima sequência verbal que assinala o «fim» da narrativa – «Por isso decidi 

voltar» – quase perde relevo no imenso painel de alegria que ecoa na dupla página onde 

muitos outros sonhos ganham forma, entrelaçados na dança da partilha de cores, de sons 

e de sensações que fazem parte da vida em comunidade – alicerçada no respeito e no 

cuidado que mutuamente se resguardam nas páginas deste livro-álbum, promovendo a 

constituição das bases «(…) de uma cidadania autónoma, consciente e solidária» (Silva 

et al., 2016a, p. 33). 

Rio acima 

Recentemente editado pela Orfeu Negro e ancorando-se na coleção Orfeu Mini, Rio 

acima (Starkoff, 2017) é um exemplo invulgar e muito bonito dos modos como a leitura 

pode transformar mundos. Este livro-álbum é recomendado pelo Plano Nacional de 

Leitura nas listas referentes ao 1.º semestre de 2018, no âmbito da faixa etária dos 3-5 

anos. A narrativa, construída através de curtas sequências verbais e transbordando 

através das ilustrações da designer argentina, dá-nos conta dos vários modos como 

podemos acolher os sonhos, celebrando múltiplas partilhas, rio acima. 

Deambulações pelos peritextos 

À semelhança de Dançar nas nuvens (Starkoff, 2010), os peritextos deste livro-álbum 

têm um caráter fundamental no que respeita à criação de pactos de generosidade com os 
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leitores (bem como os apelos, perenes, a renovadas cumplicidades que vão crescendo ao 

longo das leituras da narrativa). 

O formato inusitado deste livro-álbum acompanha as dimensões do barco onde se 

acomodam o título e o nome da autora/ilustradora, reiterados na lombada (lugar, 

também, de passeio, para os peixes brancos que, à semelhança do barco, seguem «rio 

acima»). 

No pórtico de acolhimento do livro – a capa (cf. Figura 2) – narram-se, já, quotidianos 

partilhados. A criatividade enquanto constructo plural ganha aqui forma, face ao retrato 

versátil do «barco-casa» que retém o olhar dos leitores. Se o amarelo vai banhando a 

capa e a contracapa, parecendo-se prolongar-se no toque favorecido pelo seu manuseio, 

a seleção da paleta cromática abre outros caminhos de indagação sobre tudo o que está à 

vista: melancias e ananases azuis e verdes são vizinhos de plantas de diferentes 

espécies, devidamente acomodadas em vasos coloridos enquanto um homem e um gato 

preparam uma refeição e vão acenando a quem passa (e aos leitores, num processo de 

empatia invulgarmente bem conseguido). 

 

Figura 2. Capa de Rio acima (Starkoff, 2017) 

Se a curiosidade dita, de imediato, a observação da contracapa, desta resulta um novo 

olhar sobre os inusitados possíveis que cabem no outro barco apresentado – 

ostensivamente declarando «Sou feliz». E, numa repetição também feliz, movimento de 

reaproximação dos leitores, uma mulher e um gato acenam ainda.    

O amarelo vibrante da capa e da contracapa ganha grande fôlego nas guardas iniciais e 

finais deste livro-álbum, mas também na folha de rosto e na dedicatória – «Para todas as 

belas almas que encontrei rio acima». Acrescente-se que, nas guardas iniciais, no rio 

que também pode ser sol, navega a canoa «Coração», seguindo a bordo um menino a 
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tocar guitarra, ecoando os ritmos do rio, na companhia do pai e de três galinhas em fila 

– todos dando, pois, testemunho da mensagem impressa no letreiro que a canoa ostenta 

«Aqui tá-se bem». 

As narrativas do rio  

A viagem rio acima é sublimemente narrada através das ilustrações, sendo as 

curtíssimas sequências verbais um modo sumário de, tranquilamente, imbuir de 

serenidade o prazer de ler. Céu e rio reúnem-se de modo muito belo nas ilustrações que 

repousam na dupla página e desafiam os leitores a recriar várias telas de contornos 

distintos e plurissignificativos. 

Ao longo deste livro-álbum, os leitores são convidados a revisitar distintos modos de 

compreender a diversidade e redescobrir a partilha, encaradas como fundamentais à 

medida que se vai desenrolando a narrativa. 

Como refere Lídia Jorge, «(…) o livro também é pintura e escultura. Uma escultura 

móvel e desdobrável, que a cada lauda oferece uma nova pintura carregada de voz» 

(Jorge, 2009, p. 92). Tal sucede, com particular ênfase, em Rio acima (Starkoff, 2017), 

pelos distintos desdobramentos que podemos escutar: i) através da seleção dos nomes 

dos barcos apresentados, tais como «Sorriso bonito», «Coração», «Amor de mãe», «Boa 

onda», «Luz da manhã», «Sou feliz» e «Estrela morena», num registo permeado de luz 

e de afetividade, corroboradas por quem neles mora; ii) nos retratos de partilha de 

quotidianos plasmados de alegrias breves, tais como uma refeição feita em comum ou 

um concerto de vozes acolhidas por instrumentos que primam pela variedade e pela 

diversidade; iii) ao abrigo da serenidade dos ritmos do rio (alicerçados, ainda, através da 

seguinte sequência verbal: «Vais ter de navegar à tua maneira e ao teu ritmo…mas 

deixa-te levar…»). Todos estes aspetos se conjugam para que, de forma harmoniosa, 

seja possível incrementar a capacidade de observação das crianças, aprimorando o seu 

sentido crítico. 

No desafio à leitura espelhado em No leer, Zambra (2018) ensina-nos que «(…) el 

sentido último de escribir y de leer libros es compartir un espacio, habitarlo 

colectivamente» (Zambra, 2018, p. 151). As ilustrações deste livro-álbum possibilitam 

aos leitores participar em tal processo, despertando a sua curiosidade e/ou renovando-a, 

pela atenção redobrada que é concedida ao detalhe e ao inusitado. Assim, à medida que 

vão atravessando «primaveras», «verões», «outonos» e «invernos», cuja passagem é 
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assinalada aos ritmos dos barcos que deslizam pelo rio, os leitores são convidados a 

partilhar os sorrisos e os afetos entrelaçados no respeito pela natureza, comum a todos 

os que moram em tais embarcações. A exploração, detalhada, do que se pode observar 

em cada uma delas constitui um exercício de elevado apuramento estético, promovendo 

o enriquecimento do vocabulário das crianças e apelando ao desenvolvimento da sua 

imaginação. Crescem ainda, em tal observação, modos de desenvolver atitudes «(…) 

que promovem a responsabilidade partilhada e a consciência ambiental e de 

sustentabilidade» (Silva et al., 2016a, p. 85), plasmadas no deleite visual que as 

ilustrações oferecem. 

Nesta narrativa, os leitores sentem-se, ainda, indelevelmente envolvidos no caudal de 

afetos que germina, de modo harmonioso e sereno, entre o homem e a mulher que antes 

haviam conhecido através da capa e da contracapa do livro-álbum. A sua proximidade e 

progressiva união vão-se espelhando, de modo muito belo, através de ilustrações que 

vivamente retratam os momentos de tranquilidades partilhadas, culminando com a 

união dos seus barcos – e, por consequência, do início da sua vivência em comum. 

Assim se alicerça, de novo, a importância da felicidade e do sonho, aliadas ao fomento 

da compreensão do respeito pelo Outro, inerente aos sentidos da partilha. 

Este livro-álbum pode, pois, contribuir vivamente para estimular a empatia das crianças, 

incrementando a sua literacia emocional. Como sustenta Nikolajeva (2013, p. 250) 

«Young children have limited life experience of emotions, whereas picture books offer 

vicarious emotional experience that children can partake of». Nesse sentido, instigam 

formas privilegiadas de saber ser, alimentando-as paulatinamente.     

Conclusões 

Os livros-álbum analisados constituem exemplos de invulgar beleza e cuidado, 

possibilitando fruir experiências de leitura atravessadas pela grande cumplicidade que 

se vai estabelecendo com os leitores. Estes são chamados a percorrer e a partilhar 

sonhos, em exercícios de liberdade e de cidadanias, tendo a criatividade no seu cerne. 

Para tal contribuem fortemente os peritextos e as ilustrações que permitem a 

reconstrução de percursos de leituras distintos, de acordo com as práticas de mediação 

que forem consideradas mais adequadas ao(s) contexto(s) em que se desenvolvem. 

O direito a sonhar, muito presente em Dançar nas nuvens (Starkoff, 2010) e o apelo a 

não deixar de sonhar, baloiçando-se na tranquilidade de Rio acima (Starkoff, 2017), 
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face aos desafios da sociedade hodierna, passam, porventura, despercebidos no 

quotidiano. A leitura partilhada destes livros-álbum possibilita às crianças acreditar que 

é ainda possível, pelo respeito mútuo construído com o auxílio dos que as rodeiam, 

imaginar e reescrever as realidades, imbuindo-as de sonhos. 
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Resumo. A arte tem um papel fundamental na formação das crianças, pelo 

que os professores do jardim de infância e ensino básico devem estar 

capacitados para aplicar a expressão artística em contexto escolar. A 

dança/expressão corporal tem sido negligenciada em detrimento de outras 

formas de expressão artística e, nesse sentido, desenvolveu-se este projeto 

com o intuito de compreender a sua importância na formação de 

professores de jardim de infância e ensino básico e de técnicos de 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, que trabalham com 

crianças dos 3 aos 10 anos. O projeto “Trajetórias Poéticas à volta de 

Sophia” tem como objetivo problematizar a introdução do ensino da dança 

nestes níveis de ensino, associado a outras linguagens artísticas. Foram 

focalizados elementos como: prática pedagógica, modelo de aprendizagem 

de serviço, seleção de conteúdos, estratégias adequadas e aspetos 

psicomotores envolvidos na educação artística, no âmbito das Unidades 

Curriculares de “Técnicas de Animação Artística e Cultural” e 

“Planeamento de Projetos Artísticos”, do Curso de Licenciatura de 

Educação Básica. Os discentes destes cursos/futuros docentes, 

programaram as atividades do projeto, produziram um diário das aulas e 

conceberam coreografias inspiradas em Sophia de Mello Breyner Andresen 

(conto, ilustração e poesia). Esta experiência foi devidamente aplicada em 

contextos formais e não formais por estes discentes e sobre esta experiência 

foram elaborados os respetivos relatórios. 

Palavras-Chave: Dança; Poesia; Aprendizagem de serviço; Projeto 

Interdisciplinar* 

 

Introdução 

A arte tem um papel fundamental na formação das crianças, pelo que os professores do 

jardim de infância e ensino básico devem estar capacitados para aplicar a expressão 

artística em contexto escolar. Nas últimas décadas têm sido realizados numerosos 

estudos que apresentam perspetivas de investigadores de todo o mundo sobre educação 

artística, arte e ativismo, educação para a cidadania através das artes (Moura, 2000, 
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2018; Lima Cruz, 2009; Oliveira, 2017), arte apoiadas por metodologia de 

aprendizagem de serviço (Moura e Barbosa, 2018). Muitos desses estudos resultam de 

muito trabalho colaborativo entre educadores, investigadores, artistas, cientistas, 

especialistas de áreas diversas que vão da literatura, à antropologia, história, 

arqueologia, ciência e tantas outras. Já ninguém discute, ou põe em causa as vantagens 

da Educação Artística, mas isso é o resultado de ações desenvolvidas ao longo de 

décadas, de teorias, de práticas, de eventos, a fim de tornar o ensino de artes mais 

visível na sociedade usando tecnologias multimédia, técnicas tradicionais, recolhendo 

dados diversos que têm vindo a permitir realizar continuamente reflexão, avaliação, 

codificação e mais teoria e o que hoje aqui apresentamos é o resultado de uma prática 

colaborativa sistemática, que faz uso de processos interativos que envolvem conceitos e 

linguagens artísticas, evidenciando preocupações permanentes de compromisso social. 

Ao falarmos de arte e educação artística em muitas instituições de Formação de 

Professores, normalmente associamos às artes visuais, música e expressão dramática, 

mas a dança tem vindo a ser negligenciada, apesar das enormes vantagens que traz ao 

corpo e à mente.  

A cooperação do ensino das práticas performativas com outros saberes é uma dimensão 

de liberdade criativa que está por explorar. Pois bem, a história que hoje aqui vos 

trazemos começa assim: Era uma vez, duas investigadoras, uma professora de Educação 

Artística, especializada em Artes Visuais e Educação, com uma formação também nas 

áreas de Música, Dança e Drama e outra especializada em Microbiologia, Educação e 

Dança, a colaborar numa investigação internacional a decorrer na Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESE-IPVC), com formação 

aprofundada no domínio da Dança Clássica e Contemporânea. Encontraram-se nesse 

Projeto Internacional que vai desenvolver uma metodologia chamada de ‘Aprendizagem 

de Serviço’, que é uma abordagem educacional que combina objetivos de aprendizagem 

com o serviço comunitário, a fim de fornecer novos padrões educacionais para os 

estudantes, abordando as necessidades da vida real na sua comunidade (Moura et al, 

2019) 

Tendo ambas as investigadoras constatado a ausência de Expressão Corporal e da 

Dança nas aulas de Educação Artística, resolveram envolver os estudantes de Educação 

Básica na experimentação de algumas técnicas nesse domínio, articulando-as com a 

música, as artes visuais e a literatura e prepararem um projeto que permitisse celebrar o 
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centenário da poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen, a partir da articulação de 

alguns dos seus poemas e de um conto, para o público infantojuvenil. Muitos dos 

estudantes, futuros professores generalistas têm pouca experiência em termos de 

comunicação ou expressão, e as aulas de Educação Artística foram consideradas um 

espaço apropriado para fortalecer a sua experiência interdisciplinar em termos de 

pensamento criativo através do desenvolvimento de competências no âmbito das 

diversas literacias.  

A natureza desse envolvimento criativo e interdisciplinar exigiu que eles relacionassem 

as diversas artes com outras áreas temáticas. A dança e a expressão corporal têm sido 

negligenciadas nos últimos anos na nossa Instituição, em detrimento de outras formas 

de expressão artística e, nesse sentido, desenvolveu-se este projeto com o intuito de 

compreender a sua importância na formação de professores de jardim de infância e 

ensino básico e de técnicos de Instituições Particulares de Solidariedade Social, que 

trabalham com crianças dos 3 aos 10 anos. A decisão estava tomada: iríamos 

desenvolver um projeto de intervenção cultural e artística, focado em atividades lúdicas, 

que envolvesse as três turmas de Educação Básica, preparando animações em contextos 

diversos, dentro e fora da sua Instituição.  

Objetivos do Projeto 

O projeto “Trajetórias Poéticas à volta de Sophia” teve como objetivos:  

• Problematizar a reintrodução do ensino da dança na formação de professores na 

ESE-IPVC, associando-a a práticas interdisciplinares e colaborativas; 

• Refletir sobre o papel da abordagem interdisciplinar das artes apoiadas na 

metodologia de ‘aprendizagem de serviço’, como poderosa estratégia de ligação à 

comunidade e ao fortalecimento de espaços de comunicação, interação intra e 

interpessoal e de criatividade, que favorecem o pensamento crítico. 

Foram focalizados elementos como: prática pedagógica, modelo de aprendizagem de 

serviço, seleção de conteúdos, estratégias adequadas e aspetos psicomotores envolvidos 

na educação artística, no âmbito das Unidades Curriculares de “Técnicas de Animação 

Artística e Cultural” e “Planeamento de Projetos Artísticos”, do Curso de Licenciatura 

de Educação Básica. As discentes deste curso/futuros docentes, programaram as 

atividades de animação e planeamento de projetos, produziram um diário das aulas e 

conceberam coreografias inspiradas em Sophia de Mello Breyner Andresen (conto e 
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poesia). Esta experiência foi aplicada em contextos formais e não formais por estes 

discentes e sobre esta experiência foram elaborados os respetivos relatórios: 

O animador não pode, de qualquer maneira ser um objeto, tendo como obrigação a 

interação e comunicação intensiva com as pessoas, assim como o desejo de 

produzir, crescer e criar ao lado de outras pessoas, desenvolvendo atividades que 

ajudem a moldar a sociedade (Relatório, MC, 2º B, 12/03/2019) 

Os programas de Expressão Plástica na ESE-IPVC enfatizam a aprendizagem visual 

através de estratégias criativas de pensamento, mas como poderíamos articular 

interdisciplinarmente linguagens diversas, num projeto que deveria enfatizar o capital 

criativo como um fator chave da educação e de empreendedorismo social, que 

reconhece problemas sociais e usa princípios empreendedores para criar e organizar 

formas inovadoras de fazer mudança social (Moura et al., 2018)?  

As autoras alicerçaram este projeto na sua experiência ao longo de muitos anos, com 

públicos de diferentes faixas etárias e em contextos formais e não formais diversos, com 

a preocupação de se assegurar uma educação de qualidade (O’Farrel, referido em 

Mendanha & Pontes, 2011) e garantir um serviço à comunidade e à instituição onde 

trabalham.  

A presença de um espaço curricular dedicado à aprendizagem de serviço, nos sistemas 

educativos europeus é um sinal da importância reconhecida a esta área (Moura et al, 

2018). A aprendizagem de serviço está a ser introduzida no IPVC e noutras instituições 

nacionais, que farão parte da rede de Instituições de Ensino Superior do Observatório 

Europeu de aprendizagem de serviço, contribuindo dessa forma para uma reforma a 

nível nacional, que nos permitirá enfrentar as transformações socioculturais e 

desenvolver cultural e pedagogicamente as novas gerações, para melhor 

compreenderem e atuarem de forma responsável nas suas comunidades. Pretende-se, 

portanto, promover, através desta abordagem, atitudes de cidadania global, 

sensibilizando a sociedade para as questões do desenvolvimento.  

Em 5 de julho de 2018 foi aprovada em Conselho de Ministros a nova estratégia 

Nacional de Educação para o Desenvolvimento 2018-2022 (ENED 2018-2022). Esta 

nova estratégia, segundo Moura e Barbosa (2018) sucede à Estratégia Nacional de 

Educação para o Desenvolvimento 2010-2016 (ENED 2010-2016), pretendendo dar 

resposta a uma das principais conclusões da sua avaliação externa, que propõe 

“proceder à atualização da Estratégia, dado o reconhecimento nacional e internacional 
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da sua relevância social, política e educativa” (Diário da República, 2018: 3190). Além 

disso, relaciona-se com a aprovação, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da 

Resolução “Transformar o Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”, tendo como base 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ENED 

2018-2022 associa-se à Meta 4.7 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 - 

Educação: até 2030, garantir que todos os estudantes adquiram conhecimentos e 

habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre 

outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e 

da não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da 

contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável (Diário da República, 2018: 

3190).  

Assim compreendida, a aprendizagem de serviço como uma abordagem educacional 

que combina objetivos de aprendizagem com o serviço comunitário, a fim de fornecer 

novos padrões educacionais para os estudantes, abordando as necessidades da vida real 

na sua comunidade, isso obrigou os estudantes a compreender como é fundamental 

atuar de forma consciente no meio em que vivem, compreendendo a importância do 

reforço de relações entre escola, comunidade e indivíduo (Johnston et al., 2016). 

Neste tempo de crises declaradas num momento crítico da sociedade face à 

fragmentação social, a uma cultura global dominante de competição, à 

violência urbana endémica e à marginalização da educação e dos veículos 

de transformação cultural, apelamos para novos e mais adequados 

paradigmas da educação que transmitam e transformem a cultura através da 

linguagem humanista das artes que é baseada nos princípios da cooperação 

e não da competição. Acreditamos que atualmente, o conhecimento básico 

dos indivíduos nas sociedades pós-industriais deva incluir inteligências 

flexíveis, competências criativas verbais e não verbais, capacidades de 

pensar criticamente e com imaginação, compreensão intercultural e empatia 

para com a diversidade cultural. A investigação tem demonstrado que estes 

atributos pessoais são adquiridos através do processo da aprendizagem e 

utilização de linguagens artísticas (SEA, 2006, in Eça, 2014: 19). 

 

Descrição do Estudo e Opções Metodológicas 

Como opção metodológica utilizamos a investigação qualitativa, que segundo Bogdan e 

Biklen (1994, pp. 48-49), “os investigadores qualitativos assumem que o 

comportamento é significativamente influenciado pelo contexto em que ocorre, 
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deslocando-se, sempre que possível, ao local de estudo”. Delineou-se uma investigação-

ação, tendo por base a observação e análise de um projeto artístico desenvolvido na 

ESE-IPVC, onde participaram 57 estudantes e duas docentes especialistas nas áreas das 

artes. A recolha de dados recorreu à observação não participante, notas de campo, 

diários, questionários, fotografia e conversas informais, com vista à troca entre saberes 

teóricos e práticos e uma implicação efetiva no processo de mudança, para que formas 

múltiplas de interpretar as experiências estivessem ao nosso alcance através da interação 

com todos os participantes, o que ajudou os investigadores a melhor compreenderem o 

seu pensamento subjetivo.  

Foram vários os motivos pelos quais optamos por esta metodologia de investigação-

ação (Moura, 2003) associada à Aprendizagem de Serviço: Predominantemente 

qualitativa; Participativa; Ênfase na resolução de problemas educativos diagnosticados 

em situações específicas, neste caso, ausência de dança nas aulas de Educação Artística 

na ESE-IPVC; Propicia a mudança social, sensibilizando públicos diversos para o papel 

da dança em contextos formais e não formais (ESE-IPVC e ACEP[2]); Contribui para o 

conhecimento e compreensão pessoal dos participantes; Compatível com a ideologia 

relacionada ao que é ser um profissional de educação artística na ESE-IPVC; 

Metodologia que estimula à inovação curricular; Potencial para se trabalhar um modelo 

teórico de reorganização curricular com os estudantes. A recolha de dados deu-se 

através de observação direta e mediada por registos fotográficos e em vídeo; Realização 

de 17 performances (produzidos pelos estudantes na ESE [Dia Mundial da Criança]. na 

ACEP [3 de junho de 2019]) e numa ação pública, no âmbito da participação da ESE no 

projeto europeu URBACT, promovido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, no 

Largo de S. Domingos de Viana do Castelo [11 de junho de 2019]; Novos conteúdos 

(professores/formador da Ao-Norte[1]); Questionários; Diários de Campo dos 

estudantes; E reflexões escritas e orais.  

Sujeitos e contexto do estudo  

As equipas foram formadas por estudantes, docentes de uma instituição de Ensino 

Superior (ESE-IPVC), de um formador da Associação Ao-Norte, com protocolo de 

colaboração com a ESE-IPVC. 

Este estudo foi desenvolvido com uma turma do 2.º Ano do curso de Licenciatura em 

Educação Básica na unidade de crédito “Técnicas de Animação Artística e Cultural” e 
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com duas turmas (A e B) do 3.º ano do curso de Licenciatura em Educação Básica da 

unidade de crédito “Planeamento de Projetos Artísticos” pertencentes ESE-IPVC, no 

ano letivo de 2018-2019. A turma do 2.º ano era composta por dezanove estudantes 

(n.º=19), dos quais um era do género masculino e dezoito (n.º=18) do género feminino. 

A turma A do 3º ano era formada por vinte e dois (n.º=22) estudantes, todos do género 

feminino; e a turma B do 3º ano era composta por dezassete estudantes (n.º=17), dos 

quais um era do género masculino e dezasseis (n.º=16) do género feminino. Assim, o 

grupo em estudo era formado por um total de 57 (n.º=57) elementos, sendo que, tinham 

idades compreendidas, na sua maioria, entre os 18 e 21 anos de idade, aproximadamente 

(Quadro 1).  

Quadro 1. Estudantes e Professores Participantes 

ESE-IPVC ESE-IPVC 

Curso de Licenciatura em Educação 

Básica - 2º ano 

Curso de Licenciatura em Educação 

Básica - 3º ano 

19 estudantes 38 estudantes 

1 professor 

1 residência artística 

1 formador da Ao-Norte 

1 professor 

1 residência artística 

1 formador da Ao-Norte 

 

No 3.º ano, os estudantes foram divididos em 16 grupos, da seguinte forma: 

- Turma A: 2 grupos de 2 estudantes; 6 grupos de 3 estudantes  

- Turma B: 7 grupos de 2 estudantes; 1 grupo de 3 estudantes 

Plano de Ação  

No início do mês de fevereiro iniciaram-se as unidades curriculares acima descritas, das 

turmas de 2.º e 3.º anos do curso de Licenciatura em Educação Básica. Os programas 

das respetivas unidades enfatizam a aprendizagem de teorias e práticas do Ensino 

Artístico, no âmbito da expressão plástica, expressão musical, expressão dramática e 

dança, desenvolvendo competências e atitudes profissionais do futuro docente do 

Ensino Básico. Proporcionou-se um espaço formativo e de reflexão sobre os processos 

de produção da educação artística, fornecendo um conjunto de instrumentos teórico-

práticos para a materialização de projetos didáticos. Uma das grandes preocupações 

neles refletida relaciona-se com a promoção de atividades de expressões artísticas 
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interdisciplinares, viabilizando o contacto com diferentes tipos de linguagens. As três 

primeiras sessões iniciaram-se com uma sensibilização para a importância da cultura 

visual e a sensibilização para o papel e poder que a imagem tem em termos de 

veiculação de valores diversos e também como uma excelente ferramenta de 

investigação. 

Questões de Investigação 

Tratando-se de investigação-ação aliada à metodologia de Aprendizagem de Serviço, 

procurou responder-se às seguintes questões:  

• Como utilizar estratégias interdisciplinares que associem expressões artísticas diversas 

(de análise de imagens, música, literatura e expressão corporal) em projetos artísticos 

baseados na metodologia de aprendizagem de serviço, com estudantes de licenciatura 

em Educação Básica? 

• A construção/apropriação destes saberes científico-didáticos ao longo do 2.º semestre 

facilitou o desenvolvimento de competências culturais, comunicacionais, criativas e 

empreendedoras dos futuros profissionais de Educação Básica? 

Descrição da Ação   

No 2.º semestre do ano académico de 2018/19, na ESE-IPVC, a literatura e a expressão 

corporal surgiram como desafio do novo projeto lançado nas aulas dos estudantes da 

Licenciatura de Educação Básica, onde anualmente estudantes de licenciaturas diversas 

no domínio das artes têm a oportunidade de ouvir, ver, pensar e falar sobre projetos 

artísticos em contextos diversos e para públicos de diferentes faixas etárias.  

O projeto intitulou-se “Trajetórias Poéticas à volta de Sophia”, introduziu os novos 

estudantes a linguagens artísticas (fotografia, cinema, literatura e dança) e projeção 

identitária, pois acreditamos que tal experiência proporcionaria a aprendizagem da 

interpretação de um texto e desenvolveria a criatividade, a partir da construção da 

individualidade de cada estudante, promovendo o aumento da confiança nas suas 

capacidades pessoais, através de práticas colaborativas entre professores, estudantes e 

especialistas no âmbito do cinema (Ao-Norte), de modo a promover atuações 

inovadoras dos estudantes, no setor da Animação Artística e Cultural e do Planeamento 

de Projetos Artísticos. 

Descrição das Sessões 
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O estudo decorreu entre onze de fevereiro a vinte e oito de maio de dois mil e dezanove, 

e foi constituído por quatro fases. 

Na primeira fase do estudo (três sessões), todos os estudantes fizeram análise de 

imagens – fotografia e cinema – com o formador da Ao-Norte, onde participaram 

colegas de outros cursos de Arte (CTeSP AT & LAPTA [3]), o que enriqueceu muito as 

discussões ao longo das sessões. A segunda e a terceira fase do estudo consistiram 

numa única sessão. Assim, na segunda fase, todos os estudantes participantes no estudo 

efetuaram as seguintes tarefas: 1 - Aquecimento; 2 - Interpretação da música de 

Mercedes de Sosa – Todo cambia recriando tarefas agrícolas e algumas sensações (ex: 

cansaço, calor, desalento); 3 - Interpretação da música de Astor Piazzolla - Libertango 

representando músicos que tocavam diversos instrumentos musicais. Esta fase do 

estudo tinha como objetivos: explorar o corpo através do movimento e expressar 

sensações através do movimento. 

Seguidamente, na terceira fase do estudo, nas turmas do 3.º ano, foi realizada a leitura 

de poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen, previamente selecionados pela 

investigadora em residência artística e distribuídos aleatoriamente pelos grupos; e foram 

atribuídas músicas a cada grupo, também previamente selecionadas pela investigadora 

em residência artística. Após as leituras, foi solicitado aos estudantes que exprimissem 

os sentimentos resultantes da interpretação dos poemas em 2 ou 3 palavras. Na turma do 

2.º ano foi realizada a leitura do conto Fada Oriana de Sophia de Mello Breyner 

Andresen e foi apresentada a música de Yann Tiersen - Comptine D`un Autre été. Esta 

fase do estudo tinha como objetivos: para o 3.º ano - interpretar os poemas e expressar 

sentimentos retirados dos poemas; para o 2.º ano – interpretar o conto, destacando as 

personagens que figuravam no conto. 

Na quarta fase do estudo, que envolveu cinco sessões para os estudantes do 3.º ano e 

oito sessões para os estudantes do 2.º ano, foi experienciada a criatividade. Solicitou-se 

a cada estudante que movesse o corpo de forma livre e espontânea, em que esse 

movimento expressasse os sentimentos que obtiveram do poema de Sophia e da música 

que lhe tinham sido atribuídos (para os estudantes do 3.º ano), e, em que o movimento 

expressasse as personagens do conto (para os estudantes do 2.º ano). Esta fase do estudo 

tinha como objetivos: explorar a capacidade criativa, explorar o corpo através do 

movimento, expressar sentimentos através do movimento. No final desta fase, os 

estudantes tinham criado as suas próprias coreografias. 
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O projeto proporcionou a articulação da literatura, música, expressão corporal e 

consciencializou os estudantes para valores artísticos que dialogassem e estivessem em 

interação com a cultura, através das dimensões simbólica e alegórica das linguagens 

diversas verbais e não verbais, permitindo aos estudantes refletir sobre as malhas 

metafóricas de um texto literário, através das metáforas da linguagem corporal e de 

códigos de significado. Este projeto pedagógico envolveu um especialista em cinema, 

formador de uma instituição parceira (Ao-Norte) e uma investigadora que 

voluntariamente desenvolveu uma residência artística no âmbito da Expressão Corporal, 

abordando o texto poético e proporcionando um espaço de criação artística que 

conjugou a música, o corpo e a poesia (Figuras 1 e 2). 

 
Figura 1. Criação coreográfica © moura 2019  

 
Figura 2. Criação coreográfica © moura 2019  

Os estudantes confrontaram-se com a linguagem audiovisual, a descoberta do corpo, a 

criação de movimento, a interpretação da música, a análise de obras diversas de Sophia. 

No processo de criação coreográfica, tiveram de comunicar gestos, emoções e 

sentimentos. Foram bailarinos, diseurs, atores e produtores de vídeos que se realizaram 

a partir da interpretação dos poemas e de um conto de Sophia.  

Os movimentos que associaram aos poemas e conto distribuídos a cada um dos diversos 

grupos das turmas, levou os estudantes à seleção de espaços e adereços, construção de 

personagens (presença física, expressão facial, gestos, movimentos, elementos sonoros) 

e através de expressão corporal reinterpretaram as palavras de Sophia (Figuras 3 e 4): 
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Figura 3. Interpretação © moura 2019 

 
Figura 4. Interpretação © moura 2019 

Dados demonstrados 

Analisaram-se os diários dos estudantes, os questionários, as notas de campo da 

observadora, as imagens recolhidas, as criações coreográficas e os resultados revelaram, 

por um lado, que o confronto dos estudantes com a linguagem audiovisual foi muito 

importante para eles e teve um impacto relevante na forma como passaram a olhar a 

imagem e a utilizá-la como ferramenta de investigação, e por outro lado, constatou-se 

uma maior consciência dos estudantes para a expressão corporal. Inicialmente muitos 

revelaram timidez, mas ao longo do semestre as atitudes e comportamentos foram-se 

alterando. Houve também a preocupação de divulgar este projeto na escola e na 

comunidade, tanto no Dia Mundial da Criança (2019) que decorreu na ESE-IPVC, 

como também na ACEP (Associação Cultural e de Educação Popular), em junho de 

2019, e no Largo de S. Domingos em Viana do Castelo, no dia 11 de junho de 2019. 

Resultados revelados 

Quando os estudantes foram confrontados com o projeto interdisciplinar, que os iria 

envolver na expressão corporal, no uso de fotografia que deveria ir registando a 

evolução das experiências, nas interpretações das obras de Sophia, os estudantes 

reagiram com uma certa desconfiança. No final da formação, que abrangeu entre 9 

semanas para o 3.º ano e 13 semanas para o 2.º ano, eles evidenciaram entusiasmo e 

perceções muito diferentes das iniciais, embora sentissem de forma diferente as 

experiências, tal como os exemplos que aqui se apresentam:  
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É uma experiência interessante que nunca tinha sido quase explorada. (estudante 

A) 

É enriquecedora e ao mesmo tempo desafiante. É preciso um à vontade para tal, 

mas por outro lado, descontrai-nos. (estudante B) 

Acho que é importante, pois aprendemos novas coisas. E ao mesmo tempo é 

divertido e diferente. (estudante C) 

Os dados permitiram verificar que tais vivências promoveram competências diversas, 

tais como o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e todas aquelas 

listadas debaixo do conceito de criatividade e de empreendedorismo (por exemplo, a 

autoconfiança; a perseverança; a capacidade de comunicação; o trabalho de grupo; a 

perseverança), capacidades de contemplação, de liberdade, de se emocionar. As sessões 

relacionadas com análise de imagens e expressão corporal inspiradas em sonoridades 

diversas e na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen facilitaram o desenvolvimento 

de valores humanísticos de tolerância e respeito. 

A aprendizagem de serviço consistiu numa forma de educação a partir da experiência 

que integrou um serviço à comunidade com aprendizagem de conceitos artísticos 

diversos, que enriqueceram a experiência de aprendizagem de todos os participantes, 

ensinou sobre responsabilidade cívica e fortaleceu a comunidade (Instituição de Ensino 

Superior e IPSS local). Envolveu sistematicamente quatro requisitos básicos: a reflexão, 

a participação, a aprendizagem e o serviço. Como? 

A Aprendizagem 

 
Figura 5. Ensaios - Estudantes 3.º ano - ACEP ©Padrão, 2019 
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Figura 6. Ensaios - Estudantes 3.º ano - ACEP ©Padrão, 2019 

A expressão corporal é uma linguagem fundamental que nos permite adquirir 

consciência do nosso corpo, que nos permite adquirir autoconhecimento, contribuindo 

para a construção da identidade pessoal. É através da criação de movimentos que 

transmitimos gestos, emoções e sentimentos, que desenvolvemos a sensibilidade, a 

imaginação, a criatividade e a comunicação. As características de movimento reveladas 

por uma pessoa constituem uma expressão de se relacionar com o self e com o mundo 

(Laban, 1971). Segundo Laban (1971), não é possível afastar pensamentos e 

sentimentos da expressão desencadeada pelo movimento e da experiência corporal. É 

através da expressão corporal que a identidade pode ser construída e a realidade 

(re)significada, uma vez que pela arte se pode transformar o self e o mundo (Levine, 

1996). Até mesmo experiências de arte breves podem permitir a exploração do self e a 

construção do conhecimento (Eckhoff, Spearman & Hallenbeck, 2011).                                      

O Serviço 

       
Figura 7. Ensaios -Estudantes 3.º ano - ACEP ©Padrão, 2019 
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Figura 8. Ensaios - Estudantes 3.º ano - ACEP ©Padrão, 2019 

Grupos de jovens são envolvidos ativamente na animação artística e cultural do evento 

“Vivências Artísticas”, realizado anualmente para crianças de escolas de Educação 

Básica do concelho de Viana do Castelo no Dia Mundial da Criança na ESE-IPVC, 

numa Associação Cultural e de Educação Popular (ACEP), e no Largo de S. Domingos 

m Viana do Castelo, no dia 11 de junho, a fim de motivarem as crianças para as 

vantagens da dança/expressão corporal, como prática inclusiva, terapêutica e lúdica. 

A dança/expressão corporal é uma linguagem universal que derruba barreiras de 

comunicação e preconceitos. A apresentação pública das coreografias criadas pelos 

estudantes, com o intuito de se ler Sophia, contribuiu para uma interação entre 

estudantes e comunidade. 

O questionário aplicado aos estudantes era composto de 8 perguntas: 1. Já fizeste 

dança? 2. Gostas de dançar? 3. Pensas que deveria haver dança nas escolas? 4. As 

crianças têm algum benefício em ter dança nas escolas? 5. Porquê? 6. O que pensas 

desta experiência da dança inserida nesta Unidade de Curricular? 7. Qual a vantagem? 

8. Que tipo de competências irão ser desenvolvidas a partir desta experiência? 

As respostas foram categorizadas e analisadas em Excel, obtendo-se os seguintes 

resultados: 

Relativamente à questão n.º 1 (Já fizeste dança?), 49% dos inquiridos respondeu SIM e 

51% respondeu NÃO. No que respeita à questão n.º2 (Gostas de dançar?), 88% dos 

inquiridos respondeu SIM, 4% respondeu NÃO e 8% respondeu MAIS OU MENOS. 

Quanto às questões n.º 3 (Pensas que deveria haver dança nas escolas?) e n.º 4 (As 

crianças têm algum benefício em ter dança nas escolas?), 100% dos inquiridos 

respondeu SIM (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Resultados relativos às questões 1, 2, 3 e 4 do questionário 

No que respeita à questão n.º 5 (Porquê?), podemos evidenciar com maior percentagem 

as seguintes categorias: DESENVOLVIMENTO FÍSICO referido por 45% dos 

inquiridos, SOCIALIZAÇÃO referida por 24% dos inquiridos, EXPRESSÃO 

CORPORAL referido por 22% dos inquiridos, FORMA DE EXPRESSÃO referida por 

18% dos inquiridos e CRIATIVIDADE referida por 16% dos inquiridos (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2. Resultados relativos à questão 5 do questionário 

No que respeita à questão n.º 6 (O que pensas desta experiência da dança inserida nesta 

Unidade Curricular), podemos evidenciar com maior percentagem as seguintes 

categorias: ENRIQUECEDORA referida por 58% dos inquiridos, INTERESSANTE 
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referido por 20% dos inquiridos, DIFERENTE referido por 18% dos inquiridos e 

IMPORTANTE referido por 16% dos inquiridos (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3. Resultados relativos à questão 6 do questionário 

No que respeita à questão n.º 7 (Qual a vantagem?), podemos evidenciar com maior 

percentagem as seguintes categorias: COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS referidas por 

27% dos inquiridos, EXPRESSÃO CORPORAL referida por 19% dos inquiridos e 

CRIATIVIDADE referida por 17% dos inquiridos (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4. Resultados relativos à questão 7 do questionário 
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No que respeita à questão n.º 8 (Que tipo de competências irão ser desenvolvidas a 

partir desta experiência?), podemos evidenciar com maior percentagem as seguintes 

categorias: DESENVOLVIMENTO FÍSICO referido por 56% dos inquiridos, 

CRIATIVIDADE referida por 28% dos inquiridos, SOCIALIZAÇÃO referida por 20% 

dos inquiridos e EXPRESSIVIDADE referida por 18% dos inquiridos (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5. Resultados relativos à questão 8 do questionário 

Discussão dos Resultados 

A análise destes dados não deixa dúvidas que os estudantes têm uma excelente perceção 

sobre o contributo que tal aprendizagem proporciona às suas vidas. Observando as 

respostas às questões n.º 3 (Pensas que deveria haver dança nas escolas?) e n.º 4 (As 

crianças têm algum benefício em ter dança nas escolas?), temos a visão geral que os 

estudantes consideram sobre o contributo da expressão corporal/dança na formação do 

ser humano e também dos estudos e experiências oficinais nestes temas, tornando 

possível desta forma, conduzir futuramente as crianças, com que irão trabalhar, a 

experiências cultural e artisticamente diversificadas e enriquecedoras. 

Outras respostas salientam, com a perceção positiva dos estudantes, a 

socialização/integração/ trabalho em equipa, pois eles aperceberam-se que para terem 

sucesso nas animações/performances/apresentações, devem funcionar com o grupo 

coeso e entenderam que o trabalho em grupo, a disciplina, a avaliação sistemática 

realizada a partir da observação das imagens recolhidas, dos comentários das 

formadoras e dos colegas, ajudaram a atingir os objetivos do projeto e das animações 
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públicas. Por outras palavras, se atentarmos nesses resultados, verificamos que é 

evidente que os estudantes referiram “socialização” nas perguntas 5, 7 e 8 e “espírito de 

grupo” nas perguntas 5 e 8, quer como fruto desta experiência, quer como 

vantagens/benefícios que as crianças poderão ter se existir dança/expressão corporal nas 

escolas. Estes resultados são importantes, uma vez que nas sociedades de hoje, 

altamente individualizadas, não existe um nós, não existe o conceito de coletivo, há uma 

alienação do eu com os outros, o que se traduz numa desindividuação[4] coletiva e 

numa perda de ética intergeracional.  

Detetamos também um aspeto muito importante, que se relaciona com a constatação da 

evolução da autoconfiança de muitos dos estudantes, aspeto tão fundamental em termos 

de inclusão social e afirmação da própria identidade, pois como afirma Rosado (2008) é 

de extrema importância o valor positivo que cada indivíduo possui de si mesmo, pois 

indica também que este tem uma boa autoimagem, que se refletirá numa confiança em 

termos de capacidades, facilitando assim o seu convívio social. Esta é a Escola a 

cumprir o seu papel de agente de promoção da educação, onde é evidente a sua 

influência enquanto contexto social e educativo, promotor de oportunidades de 

valorização, participação e envolvimento pessoal e social.   

Conclusões 

Tal iniciativa deu origem a este artigo/relatório sobre as necessidades e as lacunas 

problemas a nível de abordagem curricular no âmbito da formação dos futuros 

professores generalistas de Educação Básica; Novos conteúdos e estratégias que 

ajudarão a identificar e transferir as melhores práticas; Reflexão sobre a metodologia de 

aprendizagem de serviço e a noção de empreendedorismo social; Utilização de 

ferramentas digitais de colaboração e aprendizagem. As performances artísticas, 

baseadas na metodologia de aprendizagem de serviço, contribuíram para um 

enriquecimento das competências culturais, comunicacionais, criativas e 

empreendedoras, que implicaram uma forte interação entre estudantes, entre estudantes 

e artistas, entre estudantes e associações culturais (Ao-Norte e ACEP) numa sistemática 

troca de ideias, crenças e valores simbólicos. 

Neste artigo são tecidas algumas reflexões sobre as justificações da presença da 

expressão corporal e da dança nos currículos da Educação Artística da ESE-IPVC. As 

experiências descritas revelam bem que “uma boa educação das artes pode ajudar os 
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estudantes a ver melhor, a serem persistentes, ousados, aprenderem com os erros, a 

fazer juízos críticos e, a saber justificar as suas opiniões tal como foi explicado pela 

equipa de investigação Ellen Winner e Lois Hetland da Universidade de Harvard 

(Hetland et al., 2007, apud Eça, 2014: 23).  

O ser humano vive num universo simbólico e possui uma necessidade básica e intensa 

para criar significações e investir sobre o mundo, procurando encontrar significados em 

todas as partes e transformar a constantemente a sua própria experiência para descobrir 

novos significados, o que permite aos artistas, professores, profissionais das artes, da 

educação e da cultura criar sistematicamente novos símbolos, que geram novas e 

diferentes leituras.  

Concluiu-se ser fundamental manter a expressão corporal nas aulas de Educação 

Artística, pois ela beneficia a aprendizagem criativa e aumenta os níveis de confiança 

dos estudantes. Eles perceberam que tais estratégias interdisciplinares lhes 

proporcionaram um grande desenvolvimento pessoal a partir da expressão corporal, das 

perceções, ideias e sentimentos, das capacidades de resposta, da discussão acerca do seu 

trabalho e do de artistas a que tiveram acesso nas sessões com o formador da Ao-Norte 

(e.g. Sophia de Mello Breyner Andresen e outros do âmbito da fotografia e cinema, 

discutidos nas sessões sobre análise de imagens) de forma imaginativa e relacionando 

sempre com questões do domínio social e da educação, tendo-se a aprendizagem de 

serviço revelada como uma poderosa estratégia ativa de ensino da educação social 

(Opazo & García-Peinado, 2014), que permitiu entender que o desenvolvimento de um 

conhecimento da arte na sociedade é apenas uma das muitas metas fundamentais da 

educação artística (Allison, 1992).  

Uma vez que é possível através da arte experimentar a realidade, é através da educação 

pela arte, neste caso, através da expressão corporal, que se integra o conhecimento de si 

próprio através de um processo de individuação, permitindo a perceção da realidade na 

nossa existência pessoal e grupal. Nesse sentido, a arte, ao promover a individuação 

previne a individualização (Padrão, 2014).  

Conclui-se, também, que há ainda um longo percurso a percorrer para que o processo de 

inclusão destes conteúdos funcione de forma verdadeira e sustentada. Conscientes de 

que a atividade humana é fundamentalmente uma experiência social em que cada um 

vai constantemente elaborando significado, esta investigação-ação associada à 
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metodologia de aprendizagem de serviço procurou reconstruir essa experiência, usando 

para isso métodos interpretativos, de forma a melhor conhecer a realidade tal coma ela é 

vista pelos atores que nela intervêm diretamente, motivou os estudantes para uma 

melhor compreensão e entendimento dos seus mundos visuais e as vantagens da 

exploração do seu corpo inspirados pela literatura e pela música. Aperceberam-se de 

novas estratégias científico-didáticas, que facilitaram o desenvolvimento de 

competências culturais, comunicacionais, criativas e empreendedoras.  

Tudo isso provocou um impacto na forma de sentir a vida. O confronto dos estudantes 

com o seu próprio corpo, a sua identidade, a sua liberdade para sentir, afirmar-se, 

comunicar e expressar-se a partir de imagens, textos, sons, permitiu-nos verificar que o 

desconhecimento que se presencia na maioria dos e das estudantes relativamente a estas 

questões, deu lugar a debates e reações que indiciam o seu interesse em poderem 

explorar novas formas de ensinar as artes, sendo por isso necessário que lhes 

proporcionemos oportunidades para que possam, através das variadas linguagens 

artísticas, participar ativamente na busca de soluções para os problemas sociais, de 

forma a tornarem-se cidadãos e cidadãs ativos e solidários.  

Estes encontros científicos são grandes oportunidades para se levantarem dúvidas, e tal 

como refere Eça (2014) “Neste início do século XXI é importante posicionarmos a 

educação artística no seu contexto alargado da pedagogia crítica e da educação para a 

criatividade. (…) Coletivamente as artes oferecem aos jovens oportunidades únicas para 

compreenderem e criarem as suas identidades pessoais. Estimulam os estudos 

interdisciplinares, a tomada de decisões participativas e motivam os jovens e as crianças 

para uma aprendizagem ativa, criativa e questionador”. E tal como ela refere, 

consideramos que as rotinas das práticas de educação artística que se verificam um 

pouco em todas as escolas dos diferentes níveis de ensino, não fornecem capacidades 

para a compreensão cultural ou experiências de aprendizagem, baseadas numa ação 

moral ou compromisso social. Teresa Eça, no prefácio da obra “Educação Artística para 

o desenvolvimento da Cidadania- atividades integradoras para o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico”, de Mónica Oliveira, alerta para o conceito de um terceiro espaço pedagógico, 

utilizado, segundo ela, por Wilson (2005), que é um espaço onde as crianças podem 

conhecer e experimentar formas de descrever, analisar, interpretar o mundo e 

estabelecer com ele um constante diálogo. Urge um reposicionamento das práticas de 

educação artística para ajudar a promover a educação para valores diversos, tais como a 
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paz, a sustentabilidade e a criatividade, através de estímulos para respostas e soluções 

para as necessidades da sociedade. 

Notas  

1. A Ao-Norte é uma organização não governamental (ONG), de produção e animação 

audiovisual sem fins lucrativos, fundada em 1994, sediada em Viana do Castelo, Portugal e tem 

como finalidade a produção e divulgação audiovisual, assim como a cooperação para o 

desenvolvimento na área do ensino, educação e cultura. É membro da Federação Portuguesa de 

Cineclubes e desenvolve projetos na área do cinema e educação tanto em Portugal: Olhar o 

Real; Histórias na Praça; Vídeo na Escola; Encontros de Cinema de Viana; entre outros. Como a 

nível europeu: YEFF – Young European Film Fórum for Cultural Diversity; YEAD – Young 

European (Cultural) Audience Development; Rede ICCI-Imagens da Cultura/Cultura das 

Imagens. E atualmente também tem parcerias na África e Brasil. Assim como a Ao-Norte, a 

ESE-IPVC, está em constante abertura para desenvolver projetos novos e aliciantes, nesta 

sinergia de valorizar a arte e com uma grande paixão pelo cinema a ESE não mede esforços para 

conectar a educação e as artes, desenvolvendo uma antiga e profícua parceria com a Ao-Norte. 

2. ACEP-Associação Cultural e de Educação Popular, Meadela, Viana do Castelo. 

3 CTeSP AT Curso Técnico Superior Profissional de Arte e Tecnologias; LAPTA Licenciatura 

de Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas 

4 Desindividuação é a impossibilidade do indivíduo se poder construir enquanto ser singular e 

específico. Na sociedade do hiperconsumo, a desindividuação é, essencialmente, resultado de 

estratégias de dominação que encontra na instrumentalização dos indivíduos a perpetuação do 

seu poder, originando a massificação do individualismo e a progressiva degradação e 

precarização da vida (Stiegler, 2006).  
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Resumo 

A gamificação tem sido explorada na educação com vista a proporcionar 

aprendizagens originais e atrativas atendendo ao seu potencial na 

consolidação de conhecimentos e desenvolvimento de várias competências. 

Este estudo nasce na sequência da investigação realizada num curso de 

Mestrado no âmbito do qual se desenvolveu uma experiência com alunos, 

em contextos de educação formal indoor e outdoor, articulada com o 

Projeto EduPARK. Neste primeiro estudo procurou-se minimizar 

dificuldades sentidas na aprendizagem da Matemática e de Estudo do Meio 

motivando os alunos através da exploração de um Guião integrado na app 

EduPARK. Os resultados apontam que os contextos de aprendizagem 

outdoor dão significado aos conhecimentos que os alunos já adquiriram e 

proporcionam novas aprendizagens. Tendo como base os resultados 

obtidos, deu-se continuidade a esta boa prática através da investigação a 

ser desenvolvida no âmbito do Programa Doutoral em Multimédia em 

Educação, mantendo-se a articulação com o EduPARK. Irá criar-se um 

Guião Educativo interdisciplinar, criativo e original, integrado na app 

EduPARK sob a forma de jogo, com recurso a realidade aumentada. 

Pretende-se que os alunos desenvolvam aprendizagens de forma 

contextualizada potenciando a relação entre o aluno, o meio e as 

aprendizagens. Espera-se, ainda, que a exploração do guião se revele um 

contributo no processo de construção de conhecimento para o 

desenvolvimento de valores e atitudes de conservação da natureza. 

Palavras-chave: EduPARK; Gamificação; Mobile-learning; Realidade 

Aumentada 

 

Introdução 

O presente artigo apresenta o cruzamento entre duas investigações, uma já concluída no 

âmbito do Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e do 2.º Ciclo do Ensino 

Básico de Matemática e Ciências Naturais, e outra que se encontra em fase preliminar 

mailto:lpombo@ua.pt
mailto:teresaneto@ua.pt
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de execução em contexto do Doutoramento em Multimédia e Educação, na 

Universidade de Aveiro.  

Primeiramente, esboça-se o enquadramento teórico que sustenta ambas as investigações 

no qual se abordam conceitos como gamificação e game based learning, mobile 

learning e realidade aumentada (RA). No enquadramento teórico, apresenta-se ainda o 

Projeto EduPARK, que integra recursos RA, numa lógica de jogo e com base nos 

princípios do geocaching e, ainda, a distinção entre educação formal e não formal. Em 

seguida, apresenta-se de forma breve uma descrição da investigação realizada no 

mestrado e resultados obtidos. Por último, salienta-se o trabalho de investigação em 

curso e os principais resultados esperados. 

Enquadramento teórico 

Neste ponto são apresentados os fundamentos teóricos do presente estudo. 

Gamificação e Game Based Learning 

A gamificação refere-se à mecânica baseada em jogos em situações diversas, que 

“ultrapassa o puro entretenimento”, que cria interesse e motivação, promovendo a 

aprendizagem e a resolução de problemas (Barros & Carvalho, 2016, p. 601). No 

sentido de contribuir para o sucesso escolar, em 2002/2003 surge o termo gamificação 

usado por Nick Pelling para descrever o seu trabalho com jogos educativos 

(Jakubowski, 2014). Contudo, só em 2005 é que a companhia Buncball implementou o 

primeiro sistema moderno de gamificação usando elementos pré-fabricados, como 

pontos, tabelas de classificação e distintivos. Em 2010, o termo gamificação ganhou 

popularidade entre os pedagogos investigadores devido ao seu potencial nas práticas 

pedagógicas. Para Deterding, Khaled, Nacke, e Dixon, (2011) e para Studies, Seaborn, e 

Fels, (2015)  a gamificação é entendida como o uso de elementos e mecânicas de jogo 

em contexto não jogo.  

Atualmente, jogar com dispositivos móveis é algo que vemos constantemente, na rua, 

em casa, ou nas escolas. Esta dilatação dos jogos advém das suas características, 

particularidades, dos elementos do jogo e de se tornarem atraentes e estimulantes para o 

jogador.  

Os elementos de jogo, em conjunto com as mecânicas de jogo, são a base da 

construção de um processo de gamificação” (Gomes & Nobre, 2019, p.99).  
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As componentes típicas da gamificação incluem, segundo Dale (2014), pontos, 

conquistas, níveis, missões, concursos, tabelas de classificação, notificações e 

mecânicas de anti-jogo.  

Se por um lado a gamificação é a aplicação da mecânica de jogo num contexto não-jogo 

para promover o comportamento desejado e impulsionar os resultados de aprendizagem, 

o game based learning (GBL) refere-se à utilização dos jogos pela sua potencialidade 

na aprendizagem dos mais diversos conteúdos (Findlay, 2019). Os ambientes GBL 

compreendem elementos que facilitam a aprendizagem e a criação de uma conexão 

emocional com os alunos recorrendo a estratégias de gamificação. O desempenho e a 

motivação dos alunos são influenciados pelas suas emoções. Segundo Pivec (2007), a 

intenção do GBL é possibilitar aos utilizadores o desenvolvimento de competências que 

poderão ser relevantes no futuro. Nesta linha de ideias, Li & Tsai (2013) afirmam que 

os jogos têm alto potencial em melhorar as aprendizagens quando estão conectados com 

o mundo real, facilitando a resolução de problemas e favorecendo um ambiente afetivo. 

Realidade Aumentada 

A RA define-se como uma tecnologia que permite a sobreposição, composição e 

visualização de objetos virtuais em ambientes do mundo real, em tempo real (Lee, 

2012). A constante evolução da tecnologia computacional, desde os anos 90, tornou a 

RA acessível em larga escala mediante a utilização de dispositivos móveis como 

smartphones e tablets (Cheng & Tsai, 2012). Esta tecnologia, embora sobreponha 

objetos virtuais, permite ao utilizador ver o mundo real de uma forma enriquecida, isto 

é, de acordo com Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier, & MacIntyre (2001), os 

elementos virtuais em 3D complementam a realidade, em vez de substituí-la 

completamente, possibilitando a interação com o mundo real, através do acesso a um 

ambiente virtual gerado por dispositivos eletrónicos. Completando esta ideia, os 

mesmos autores afirmam que quando se acrescenta conteúdos como objetos 3D, vídeos 

ou imagens ao conhecimento de forma convencional estes contribuem para uma 

aprendizagem mais fácil, intuitiva e natural.  

Mobile Learning 

Os dispositivos móveis, como os tablets e os smartphones são apresentados como uma 

oportunidade para o progresso nas metodologias de ensino de forma a contribuir para o 

sucesso escolar, minimizando dificuldades de aprendizagem sentidas pelos alunos 
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(Carvalho & Ferreira, 2015). O uso de dispositivos móveis viabiliza o acesso a 

ambientes de aprendizagem diversificados, vulgarmente apelidada por mobile learning. 

Este conceito, que nasce do eletronic-learning (e-learning), tem vindo, nesta última 

década, a destacar-se dentro das modalidades de aprendizagem já existentes o que 

desperta o interesse de muitos autores e propõe-se a ser amplamente estudado. Brand e 

Kinash (2010), definem mobile learning como um conceito de aprender a qualquer 

momento e a qualquer hora, onde os utilizadores aproveitam os seus dispositivos móveis 

para a aprendizagem. 

EduPARK 

O EduPARK5 - Mobile Learning, RA e Geocaching na Educação em Ciências é um 

projeto de investigação e desenvolvimento, cujo objetivo é conjugar práticas educativas 

ao ar livre, com recurso a tecnologias móveis e com conteúdos em RA potenciando 

boas práticas educativas onde se valorizam as interações digitais e sociais (Pombo, 

Marques, Loureiro, Pinho, Lopes & Maia, 2017). O Projeto desenvolveu uma aplicação 

interativa e interdisciplinar baseada num jogo com RA, assente em princípios de 

geocaching para uma aprendizagem autêntica e contextualizada. Salienta-se que esta 

app pode ser explorada não só por estudantes e professores (do Ensino Básico, 

Secundário e Superior) como também por turistas e público em geral que visitem o 

Parque Infante D. Pedro, em Aveiro - local eleito para o desenvolvimento do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Menu inicial da aplicação EduPARK. 

A figura 1 apresenta o menu inicial da aplicação EduPARK. Este menu permite ao 

usuário selecionar a opção de idioma que deseja (língua portuguesa ou língua inglesa), 

preencher o perfil de jogador/ equipa e selecionar o modo jogo ou modo livre. Após este 

 
5 http://edupark.web.ua.pt/  

http://edupark.web.ua.pt/
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momento, o usuário iniciará o jogo. Este jogo é concebido através de um guião 

educativo (GE) desenhado para a aplicação que se foca na exploração das estratégias de 

gamificação.  

Outra particularidade do EduPARK é o geocaching. Ao longo do jogo, os jogadores são 

presenteados por vários desafios que requerem alguma atenção e conhecimento sobre o 

parque, nomeadamente, quando são desafiados a encontrar a cache virtual (tesouro) 

num local específico, usando os princípios de geocaching. O tesouro deve ser 

encontrado num período máximo de 5 minutos, caso contrário, desaparece para o jogo 

poder prosseguir. Este fator desafiante de descoberta promove a curiosidade e a 

motivação dos jogadores.  

O EduPARK tem, ainda, outro elemento fulcral na estratégia de GBL que utiliza, a RA 

(figura 2).  

 

Figura 2. Utilizador a experimentar a RA da app EduPARK. 

No presente estudo pretende-se que a RA tenha um papel de pesquisa e informação, no 

sentido em que os alunos recorrem a esta tecnologia quando procuram informações que 

os possam auxiliar na construção da resposta à questão do jogo, maximizando as suas 

aprendizagens ao mesmo tempo que se cativa os alunos. 

Educação formal e não formal 

Sendo a educação não formal uma das temáticas norteadoras desta investigação, 

procura-se nos parágrafos seguintes evidenciar e distinguir os contextos de educação 

formal e não formal. 

As tipologias das modalidades educativas formal, não formal e informal nascem dado o 

entendimento da educação como um processo amplo e abrangente e da importância de 

se equacionarem as diferentes modalidades educativas de modo a contornar a 
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hegemonia da forma escolar (Bruno, 2014). Uma criança chega à escola já com uma 

bagagem de conhecimento e de experiências nas diversas aprendizagens desenvolvidas 

em contexto informal e não formal. Inicia a sua escolaridade e aprende não só na escola, 

mas também noutros contextos. Cabe ao professor, enquanto orientador do ensino 

formal e não formal não menosprezar as atividades fora da sala de aula e encontrar o 

equilíbrio perfeito entre ambos os contextos. A educação não formal surge de forma a 

complementar a aprendizagem formal (Cascais & Terán, 2014). 

A educação formal é “desenvolvida nas escolas com conteúdos previamente 

demarcados” (Gohn, 2006, p. 28). A educação formal é aquela que acontece em 

contextos indoor e outdoor e requer tempos e locais específicos, pessoal especializado e 

é oferecida nas escolas sob a forma de cursos com níveis, graus, programas, currículos e 

diplomas (Bruno, 2014; Paixão & Jorge, 2014). A educação formal caracteriza-se pelo 

processo que resulta em aprendizagens de conteúdos considerados valiosos, vinculadas 

ao Currículo e programas oficiais, através do desenvolvimento de atividades (de ensino 

e ou autoaprendizagem), visando uma qualificação ou graduação (Rodrigues, 2016). 

Por sua vez, a educação não formal, entendida como aquela que ocorre fora da escola, 

tem intenção de ensinar e de desenvolver aprendizagens mais relevantes permitindo 

enquadrar os alunos e as suas aprendizagens no meio natural e social envolvente. Deste 

modo, favorece-se uma abordagem mais contextualizada do processo de ensino e de 

aprendizagem e conduz à formação de cidadãos mais despertos para o mundo (Paixão,  

Jorge, Taborda, Heitor, Fi, 2015). Gohn (2006) refere que a principal finalidade da 

educação não formal se prende com o facto de abrir janelas de conhecimento sobre o 

mundo que circunda os indivíduos e as suas relações sociais. Espera-se que os alunos 

trabalhem aspetos como: i) a consciência de como agir em grupo; ii) a construção e 

reconstrução da conceção do mundo e sobre o mundo; iii) a contribuição para um 

sentimento de identidade a dada comunidade; iv) formação do indivíduo para a vida v) 

valorização da autoestima vi) aquisição de conhecimento da própria prática. 

As atividades em contextos não-formais permitem aos alunos compreender o que os 

rodeia, formando-os para serem capazes de agir perante as adversidades, desenvolvendo 

conhecimentos, capacidades e atitudes. Desta forma, deve-se pensar na “[…] articulação 

da educação formal com a não-formal para dar vida e viabilizar mudanças significativas 

na educação e na sociedade como um todo” (Gohn, 2006, p. 37). 
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No caso da investigação no âmbito do Doutoramento, as atividades a desenvolver no 

Parque Infante D. Pedro contam com o envolvimento de alunos do 1.º e 2.º Ciclos 

Ensino Básico, em contexto não formal de aprendizagem. Podem ser alunos que 

frequentem centros de atividades de tempos livres (ATL) ou Centros de Estudo com 

idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Neste sentido, as atividades serão 

estruturadas para a ocupação de tempos livres em período de interrupção escolar - 

Natal, Páscoa e férias de Verão - durante o ano letivo de 2019/20. 

Contextualização: investigação realizada no âmbito do Mestrado 

Esta nova investigação, nasce na sequência do trabalho desenvolvido no Mestrado em 

Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e do 2.º Ciclo do Ensino Básico de Matemática e 

Ciências Naturais onde se desenvolveu uma experiência, em contextos de educação 

formal indoor e outdoor numa turma do 1º Ciclo do Ensino Básico, articulada com o 

projeto EduPARK. 

Os parágrafos seguintes servem para explicitar o trabalho desenvolvido na primeira 

investigação de modo a contextualizar para a investigação seguinte, no âmbito do 

Doutoramento.  

No âmbito do Mestrado, realizou-se uma unidade de ensino indoor (em sala de aula) 

sobre os domínios de Geometria e Medida na disciplina de Matemática e Seres Vivos na 

de Estudo do Meio, bem como um GE implementado na aplicação móvel para ser 

realizado no Parque Infante D. Pedro - outdoor. Neste primeiro estudo planeou-se, em 

simultâneo, uma unidade de ensino em sala de aula e um GE para implementar na 

aplicação móvel.  

As questões de investigação inerentes a este estudo foram:  

i) Qual a relação estabelecida por alunos do 4.º ano de escolaridade do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico entre a resolução de tarefas indoor, em sala de aula, 

e outdoor, no Parque Infante D. Pedro? 

ii)  Qual o contributo do Projeto EduPARK para minimizar dificuldades ao 

nível da resolução de tarefas envolvendo Matemática e Estudo do Meio? 

iii) De que modo é que o Projeto EduPARK com foco na exploração do guião 

educativo implementado motiva os alunos para aprendizagens? 

Tendo em conta a natureza das questões de investigação e os principais objetivos 

(compreender de que modo o uso de uma aplicação com RA influencia o interesse e 

motivação dos alunos em diversas atividades e, ainda, analisar as suas dificuldades na 
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resolução de tarefas) optou-se por uma abordagem de natureza qualitativa na 

modalidade de investigação-ação. As técnicas e instrumentos de recolha de dados 

utilizados consistiram em: i) recolha de documentos elaborados pelos alunos, 

nomeadamente, relativos às atividades realizadas indoor, o caderno de apoio, 

denominado por “caderno mágico” que serviu de suporte às questões do GE na 

aplicação e os textos escritos pelos sujeitos após a implementação da atividade do 

Projeto EduPARK; ii) observação direta por parte da investigadora, quer nas atividades 

em sala de aula quer na implementação do GE; iii) inquérito por questionário aplicado 

aos alunos no seguimento da atividade desenvolvida no Parque Infante D. Pedro; iv) 

observação com registo audiovisual, essencialmente, fotografias e vídeos. 

Dada esta breve exposição metodológica, segue-se a descrição da atividade intitulada 

“À conquista de todas as etapas no Parque Infante D. Pedro”. Esta atividade foi 

realizada no Parque em contexto de educação formal, uma vez que a sua concretização 

foi no horário escolar da turma em que os alunos foram acompanhados não só pela 

investigadora e professoras envolvidas no projeto como pela professora titular da turma. 

As questões do GE centraram-se, essencialmente, nas áreas da Matemática e do Estudo 

do Meio e foram realizadas para o 1.º Ciclo do Ensino Básico em particular, para o 4.º 

ano de escolaridade, tendo como principal objetivo analisar as estratégias e dificuldades 

dos alunos e a sua motivação face a questões colocadas no contexto de educação formal 

outdoor – Parque Infante D. Pedro – em relação aos conteúdos já abordados indoor. A 

planificação das 16 questões do GE incluíram quatro etapas, que por sua vez se 

subdividiram em várias questões sob o domínio Geometria e Medida e Seres Vivos. A 

tabela 1 apresenta as etapas e os respetivos objetivos principais do GE desenhado para a 

aplicação EduPARK. 

Tabela 1. Etapa e objetivos do Guião Educativo 

Etapa Objetivos 

1 

Árvore da 

borracha 

i) Identificar e conhecer a árvore da borracha; 

ii) Calcular o raio do fruto da árvore-da-borracha e realizar 

conversões. 

2 

Casa de Chá 

i) Conhecer a história do Parque;  

ii) Desenvolver o raciocínio proporcional; 

iii) Realizar conversões (Unidades de medida de comprimento) 

iv) Resolver problemas;  

v) Calcular a área e o perímetro de figuras geométricas. 
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3 

Azulejos 

i) Valorizar a arte que existe em Portugal;  

ii) Conhecer alguns artistas portugueses, particularmente pintores 

de azulejos;  

iii) Identificar eixos de simetria e calcular a área de um painel de 

azulejos. 

4 

Rã 

i) Comunicar oralmente o que observam; 

ii) Identificar o animal segundo as suas características e modo de 

vida; 

iii)  Reconhecer como se reproduzem as rãs. 

 

Antes da ida ao parque, foram realizadas tarefas para que as dificuldades, o interesse e a 

motivação sentidos pelos alunos constituíssem o alvo de estudo em ambos os contextos 

(indoor e outdoor). 

Após a atividade outdoor, os 19 alunos que participaram realizaram um inquérito por 

questionário e escreveram um pequeno parágrafo sobre a experiência EduPARK. A 

figura 3 representa parte das respostas dos alunos no inquérito por questionário.  

 

Figura 3. Respostas dos alunos ao inquérito por questionário. 

Através da análise da figura 3, pode-se constatar que o GE na aplicação móvel 

EduPARK realizado em contexto outdoor foi bem aceite e entendido. Concluiu-se que 

os alunos gostaram de utilizar a aplicação mostrando-se motivados para as 
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aprendizagens em Matemática e Estudo do Meio. De entre todas as respostas, pode-se 

ilustrar esta conclusão através da afirmação, “Gostaria de utilizar esta aplicação nas 

aulas.”. Dos 19 inquiridos, apenas 1 indicou que não gostaria de utilizar esta aplicação 

nas aulas. Em relação à afirmação “A aplicação ajudou-me a superar algumas 

dificuldades que tinha”, a maioria dos alunos concordam totalmente com a afirmação. 

Por outro lado, pela análise dos textos dos alunos verificou-se que a aplicação ajudou a 

colmatar algumas das dificuldades dos alunos, como se verifica na citação “Aprendi a 

calcular melhor a área e soube o que era a árvore-da-borracha.” 

Por outro lado, os resultados no fim do jogo no EduPARK e a observação direta 

mostraram que os alunos responderam de forma positiva aos desafios colocados na 

aplicação móvel, cooperando entre eles, de modo a responderem acertadamente a um 

grande número de questões.  

Em síntese, esta investigação (no âmbito de Mestrado) permitiu, ainda de forma 

modesta, reforçar a pertinência da utilização da gamificação com dispositivos móveis e 

RA na educação. Tendo em consideração a recolha e análise de resultados e a sua 

ligação com os fundamentos teóricos do estudo, teceram-se algumas conclusões, face às 

questões de investigação apresentadas inicialmente, nomeadamente: 

 Questão de investigação 1: Qual a relação estabelecida por alunos do 4.º ano de 

escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) entre a resolução de tarefas em 

sala de aula e no Parque Infante D. Pedro? 

Através da análise dos inquéritos por questionário e das produções escritas pelos alunos 

concluiu-se que os alunos relacionaram as tarefas realizadas em sala de aula com as 

tarefas no Parque. Na afirmação do inquérito por questionário “As etapas do jogo não 

estão relacionadas com o que foi abordado nas aulas”, 12 dos inquiridos responderam 

que discordam totalmente. Com estes dados, conclui-se que os alunos consideraram que 

as etapas desenvolvidas no GE do Projeto EduPARK estão relacionadas com os 

conteúdos abordados nas aulas. O contexto da atividade é um fator a considerar nos 

processos de ensino e aprendizagem dos alunos, pelo facto de este ser um local propício 

a novas aprendizagens e atrativo para os alunos, sendo o aluno o autor do seu próprio 

conhecimento. 
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 Questão de investigação 2: Qual o contributo do Projeto EduPARK para 

minimizar dificuldades ao nível da resolução de tarefas envolvendo Matemática e 

Estudo do Meio? 

A análise detalhada dos textos escritos pelos alunos e os registos da observação direta 

da investigadora ao longo da atividade revelaram que o jogo proposto pelo Projeto 

EduPARK minimizou algumas das dificuldades dos alunos sentidas indoor. Este fato, 

pode ser evidenciado não só pelas resoluções dos problemas nos cadernos mágicos, bem 

como pelos textos produzidos, onde refletem sobre o assunto e referem-se à 

aprendizagem relacionada com alguns dos conteúdos abordados. Contudo, nem todas as 

dificuldades dos alunos foram superadas. As dificuldades sentidas estão 

maioritariamente relacionadas com a interpretação de enunciados e com o cálculo de 

volumes. 

 Questão de investigação 3: De que modo é que o Projeto EduPARK com foco na 

exploração do guião educativo implementado motiva os alunos para a aprendizagem? 

Os alunos mostraram-se bastante motivados e interessados na resolução das tarefas 

propostas. É de salientar que a principal preocupação dos alunos se centrou na resolução 

das tarefas por quererem acertar o maior número de questões e não em terminar o jogo 

em primeiro lugar. Realce-se que o último grupo a terminar o jogo foi o que ficou em 

primeiro lugar na atividade realizada no Parque Infante D. Pedro, tendo acumulado mais 

pontos e, portanto, acertado o maior número de questões.  

Pode-se afirmar que a atividade foi do interesse dos alunos dado o entusiasmo que 

revelaram. Note-se que as tarefas foram realizadas tendo como referência os conteúdos 

abordados em sala de aula, de modo a que os alunos estabelecessem a ligação entre 

esses conteúdos e as tarefas propostas na atividade do Projeto EduPARK. Constata-se, 

alguns alunos referiram que já tinham aprendido os conceitos nas aulas, o que os 

motivou a resolver corretamente cada questão.  

Os alunos reagiram com muita expectativa e curiosidade ao que encontraram no Parque, 

enquanto aprendiam elementos culturais e botânicos. Esta experiência foi bastante 

enriquecedora devido ao trabalho colaborativo do grupo, o que permitiu que os alunos 

mobilizassem alguns conhecimentos para o contexto outdoor e desenvolvessem 

competências sociais ao debater ideias. As atitudes reveladas pelos alunos, face à 
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aplicação, mostram que estas iniciativas motivam os alunos para a aprendizagem 

tornando-as mais atrativas.  

Projeto EduPARK e a educação para o desenvolvimento sustentável 

Tendo como base os resultados já obtidos está a ser desenvolvida, no âmbito do 

Programa Doutoral em Multimédia e Educação, uma investigação mantendo-se a 

articulação com o EduPARK.  

A atual emergência ambiental remete para novas pedagogias que compreendam que a 

educação deve ser reorientada tendo como princípio norteador a sustentabilidade do 

planeta. Neste sentido, os estudos com propostas pedagógicas de educação ambiental/ 

sustentável suscita uma nova visão pedagógica com novas metodologias de ensino. O 

Projeto EduPARK evidencia-se perante esta investigação, uma vez que desenvolveu 

uma app que integra um jogo que permite combinar os meios digitais com práticas de 

ensino ao ar livre. É neste cenário que a promoção de atitudes de conservação da 

Natureza surge como temática primordial da atual investigação. 

Identificada a problemática da investigação, e dada a sua pertinência, formulou-se a 

seguinte questão de investigação: 

De que forma o uso de game-based learning no Parque Infante D. Pedro, 

integrando mobile learning, realidade aumentada e geocaching, contribui para a 

aprendizagem ao nível das atitudes de conservação da Natureza? 

Da questão de investigação formularam-se sub-questões: 

Em que medida o recurso ao guião educativo integrado na app EduPARK a ser 

explorado em atividades não formais de aprendizagem, potencia: 

• a relação entre o aluno, o meio (natural do Parque) e a aprendizagem ativa? 

• a motivação no contexto EduPARK? 

• o processo de construção de conhecimento? 

• o desenvolvimento de valores e atitudes ao nível da conservação da 

Natureza? 

A fim de responder à questão de investigação e às sub-questões investigativas 

definiram-se os seguintes objetivos: 

• Avaliar a forma como os alunos assumem um papel mais ativo em contextos 

outdoor com a utilização dos meios digitais; 

• Avaliar a autonomia e a responsabilidade dos alunos ao longo da atividade; 
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• Identificar como o ambiente natural do parque contribui para o 

desenvolvimento de atitudes de conservação da Natureza; 

• Caracterizar a contribuição do game-based learning articulado com mobile 

learning na motivação dos alunos em contexto não formal de aprendizagem; 

• Avaliar o empenho dos alunos ao longo da atividade; 

• Analisar, nos alunos, o conhecimento de estratégias para o desenvolvimento 

sustentável com a utilização do guião educativo (GE) desenhado; 

• Analisar o desenvolvimento de valores e atitudes ao nível da conservação da 

Natureza e da biodiversidade. 

A investigação que se apresenta assenta num paradigma socio-crítico que procura a 

transformação social e defende que a investigação deve servir para a mudança e para 

propósitos políticos e sociais, através do debate e discussão, de modo a ter como 

finalidade “libertar, emancipar, melhorar, transformar, criticar e identificar mudanças” 

(Coutinho, 2019, p.23). O objetivo geral da investigação é analisar a aprendizagem ao 

nível das atitudes de conservação da Natureza realizada por alunos do 1.º e 2.º Ciclos do 

Ensino Básico em contexto não formal de aprendizagem. Neste sentido, pretende-se 

seguir um estudo de caso em que o caso passa por analisar em que medida o GE 

integrado na app do EduPARK potencia as aprendizagens ao nível das atitudes de 

conservação da Natureza dos alunos envolvidos. Por outro lado, o GE que se tenciona 

desenvolver pretende ser um contributo de natureza social uma vez que ficará 

disponível gratuitamente na Google Play Store para a comunidade em geral. 

Considerando o paradigma investigativo e questão de investigação, o projeto desenrola-

se à luz de uma metodologia de natureza qualitativa com pesquisa holística e empírica 

orientada para situações do mundo real e que se centra nas conceções e práticas dos 

alunos (Coutinho, 2019). Com efeito, nesta investigação pretende-se analisar a relação 

entre o aluno, o meio (natural do Parque) e a aprendizagem ativa, a motivação, a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento de valores e atitudes ao nível da 

conservação da Natureza, o que implica a utilização de metodologias qualitativas que se 

baseiam na observação, inquirição e análise documental, conduzindo um estudo de 

caso. 

Conclusão e resultados esperados 

A grande finalidade da investigação passa por analisar a aprendizagem ao nível das 

atitudes de conservação da natureza realizada por alunos visitantes do Parque, em 

contextos não formais. Para concretizar este principal objetivo, tal como já foi referido 
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anteriormente, está a criar-se um GE original para integrar na app EduPARK, com 

recursos em RA, que visa mudanças de atitudes ambientais. Ambiciona-se um trabalho 

ao nível de uma educação capaz de mover pessoas e mudar mentalidades, 

consciencializando-as para os problemas do mundo atual. Por esta razão, agir 

pedagogicamente para a mudança de atitudes tornou-se o foco desta investigação. 

Assim, tenciona-se envolver os alunos com o meio para proporcionar aprendizagens e 

simultaneamente motivá-los para o conhecimento sobre a importância de proteger o 

ambiente. 

O tema do GE sobre o desenvolvimento sustentável justifica-se pela grande 

proximidade que o investigador tem pela temática, pela consciência que é urgente 

proteger o ambiente, e pela ambição em desenvolver novas práticas de ensino (mesmo 

que não formal) que motivem os alunos para estas aprendizagens. Depois de realizadas 

as várias sessões no parque espera-se que a estratégia implementada, e este GE em 

particular, proporcionem aprendizagens autênticas, criativas e conscientes. Neste 

sentido, pretende-se que os resultados demonstrem que o GE tenha impacto em escolas 

e na sociedade, promovendo atitudes de conservação da Natureza e potenciando estilos 

de vida saudável. 

Pelo avanço do conhecimento no domínio do desenvolvimento sustentável potenciado 

por estratégias de gamificação, integrando mobile learning, geocaching e recursos em 

RA acredita-se que as potencialidades desta investigação possam enriquecer a 

investigação em educação ao nível dos conhecimentos adquiridos, da motivação para 

aprender e ao nível das atitudes e valores desenvolvidos.  
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Resumo. O ser humano sempre sentiu, e sente, a necessidade inata de 

aprofundar o seu conhecimento sobre o que o rodeia. É essencialmente 

através da observação, experimentação e discussão de determinada questão 

ou fenómeno que o faz e que, com isso, aprende. Mas aprender para 

simplesmente saber não é suficiente, sendo fundamental que o ensino, 

particularmente em ciências naturais, se focalize na aproximação do 

conteúdo curricular ao quotidiano dos alunos, numa perspetiva de literacia 

científica.  

Tendo em conta estes pressupostos, o presente estudo foi desenvolvido 

numa turma do 5.º ano de escolaridade, objetivando aferir as implicações 

resultantes de uma prática pedagógica promotora de literacia científica  

nas aprendizagens dos alunos, na compreensão de si mesmos e do mundo 

onde se inserem e nas suas perceções sobre a disciplina de ciências 

naturais. Optou-se por uma metodologia de caráter qualitativo, dando-se 

primazia a métodos de recolha de dados como a observação, aplicação de 

questionários, entrevista grupal, análise documental e gravações de áudio.    

Os resultados apontam no sentido de a ação pedagógica desenvolvida, 

norteada por objetivos precursores de literacia científica, além de facilitar 

a aprendizagem dos conteúdos programáticos, contribuiu para um melhor 

entendimento dos alunos sobre si mesmos e sobre o mundo e para um 

aumento do apreço pela disciplina de ciências naturais. 

Palavras-chave: Ciências naturais; 5.º ano de escolaridade; 

Literacia científica; Célula – unidade básica de vida. 

 

Introdução 

É incontestável o progressivo e ininterrupto avanço no domínio científico-tecnológico 

desde a segunda metade do século XX, que marca a sociedade atual, positiva e 

negativamente, e a caracteriza profundamente. Nesta nova realidade, em pleno século 

XXI, a educação não pode resumir-se ao saber ler, escrever, interpretar ou comunicar 

quando necessário. Deve, sobretudo, atentar no desenvolvimento de competências 

cognitivas, metacognitivas e humanas que conduzam a uma satisfatória formação 

integral de todos os alunos e os eduquem para um pensar e um atuar de forma racional e 

sensata (Santos, 2005). Ou seja, é necessário formar pessoas cientificamente literatas, 
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com um entendimento adequado acerca dos empreendimentos científico-tecnológicos e 

uma compreensão relevante de si e do seu habitat natural, assim como atitudes positivas 

relativamente à ciência. Não com o fim de as preparar com os mesmos conhecimentos 

de um cientista, mas o de lhes “permitir desempenhar um papel esclarecido (por 

exemplo, como consumidores)” (Comissão Europeia, 1995, p. 28) numa perspetiva de 

“civilizar a ciência e cientificar a cidadania” (Santos, 2005, p. 61), isto é, viabilizar-se 

uma ciência menos “inacessível” e uma cidadania mais democrática e informada. Deste 

modo, a educação em ciências deve implicar um “cruzamento cultural entre a sua 

cultura diária e a cultura da ciência escolar”, por forma a transformar o “conteúdo 

canónico abstrato em conteúdo que fomente a sua utilização” (Aikenhead, 2009, p. 53). 

Isto é, a educação em ciências deve ser abordada numa perspetiva de literacia científica 

(LC). Esta envolve um leque variadíssimo de competências, capacidades, valores e 

atitudes a respeito da ciência, dos seus produtos, processos e implicações na vida 

pessoal de cada um e na sociedade, sendo que estas aprendizagens são, e devem ser, 

desenvolvidas ao longo de toda a vida e não apenas cingidas ao ciclo escolar. No 

decurso deste período educativo, a LC deve ser perspetivada como alicerce a ser 

aprofundado ulteriormente, socorrendo-se para isso do despertar da curiosidade natural 

dos alunos pela descoberta do novo. DeBoer (2000, citado por Reis, 2004), refletindo 

sobre a abrangência e a diversidade de significados do termo, entende que se deve 

aceitar a elevada amplitude deste conceito, a impossibilidade de se cumprirem todos os 

objetivos nele acolhidos e a viabilidade em se poder escolher conteúdos e experiências 

didáticas que melhor se enquadram ao momento e ao contexto específico educacional, 

comprometendo-se sempre “uma aplicação da ciência alargada e funcional” (p. 594). De 

acordo com Aikenhead, Orpwood & Fensham (2011): 

A literacia científica não é sobre “Quanto é que sabemos?”, mas antes “O que se pode 

aprender quando surge a necessidade” e “Como efetivamente se podem usar as 

aprendizagens para lidar com situações que envolvem a ciência e a tecnologia 

relacionadas com o mundo do trabalho ou com o mundo quotidiano dos cidadãos? (p. 

31). 

A escola, cujo objetivo central é a transformação de alunos em pessoas aptas a 

funcionar em sociedade, assume-se como principal responsável pela  disseminação de 

conhecimento. Porém, a realidade evidencia uma escola centrada num saber 

conservador, cumulativo e descoberto que alunos e professores veem desprovido de 

sentido e utilidade e marcado pela contínua desigualdade e exclusão social (Aikenhead, 
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2009), que se reflete num elevado insucesso escolar e desinteresse crescente pela 

ciência (Cachapuz, et al. 2000).  

No sentido de contrariar esta realidade, desenharam-se atividades direcionadas para uma 

ciência mais útil à vida, mais repleta de significado, motivadora e diferente de uma aula 

tradicional. Estas foram enquadradas num plano de ação educativo precursor de LC, de 

modo a aferir as suas implicações (1) nas aprendizagens dos alunos; (2) na compreensão 

dos alunos de si mesmo e do meio circundante; e (3) nas perceções dos alunos sobre a 

disciplina de ciências naturais (CN) e do seu ensino segundo uma perspetiva de LC.  

Metodologia 

A metodologia escolhida, levando em consideração a estruturação da investigação em 

pauta, foi de caráter qualitativo. Assim, o estudo incidiu essencialmente sobre a 

interpretação e descrição da realidade vivida em contexto de sala de aula, e de todas as 

suas complexas relações. 

Participantes 

A turma na qual incidiu a intervenção educativa era do 5.º ano de escolaridade, 

perfazendo um total de 21 alunos, 10 do sexo masculino e 11 do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os dez e os doze anos. Nenhum dos elementos tinha, até 

então, alguma retenção em outro nível de ensino. Existia uma aluna com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE). 

A maioria dos elementos da turma tinha uma postura correta dentro da sala de aula, seja 

no estar, no dialogar ou nos comportamentos, seja na atenção, concentração ou 

intervenção nos vários momentos das aulas. 

Os aspetos relativos à aprendizagem eram bastante satisfatórios. No entanto, existiam 

alunos com melhor aproveitamento, cerca de cinco com resultados de excelência, tanto 

em CN como nas restantes áreas, dois com resultados negativos e os restantes num nível 

médio, em que as classificações oscilavam entre o satisfaz e o satisfaz bastante 

consoante o aluno. Sobressaiam imensas dificuldades na escrita, tanto na grafia correta 

de certas palavras ou estrutura frásica como, e principalmente, na acentuação. E sendo a 

disciplina de ciências dotada de um vocabulário muito peculiar, quase como uma 

segunda língua, considerou-se necessário introduzir atividades que desafiassem os 

alunos a um bom e correto uso da língua portuguesa. 
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Métodos de Recolha de dados 

A recolha de dados é uma fase decisiva de qualquer investigação. O investigador tem à 

sua disposição diversos métodos de recolha de informação, mas são “as observações, as 

entrevistas e os documentos (ou artefactos) as três formas privilegiadas de investigação 

qualitativa” (Vale, 2004, p.7). Além destes, congruentemente ao contexto e objetivos da 

investigação, decidiu-se incluir outras ferramentas como os questionários (inicial e 

final), as notas de campo, as gravações de áudio e vídeo e a análise documental.  

Os questionários aplicados incluíam respostas abertas e fechadas. O primeiro constituía-

se por três partes, referentes a cada um dos momentos da implementação, uma para 

aferir o conhecimento prévio dos alunos acerca do microscópio, outra para apurar as 

conceções que possuíam relativamente ao conteúdo curricular e a terceira sobre a 

relação do conteúdo com a vida. O questionário final (QF), além de englobar as 

questões do inicial, abordou outras relativas à relação da célula com a natureza e com 

problemas que afetam o ser humano, nomeadamente em termos de saúde, assim como 

questões relativas às opiniões dos alunos face à disciplina de CN e às estratégias 

utilizadas. 

Intervenção pedagógica 

Partindo do tema “Célula – unidade básica de vida”, desenvolveu-se uma ação 

pedagógica visando, em simultâneo, a aprendizagem dos conteúdos curriculares de 

forma contextualizada e o fortalecimento de capacidades dialógicas e argumentativas, 

bem como valores, atitudes e gostos relativamente à ciência e à disciplina de ciências 

naturais. Esta ação decorreu ao longo de oito aulas de CN, três de 90 minutos e cinco de 

45 minutos. Duas aulas de 90 minutos foram dedicadas à realização de atividades 

laboratoriais (AL) e outra reservada a uma abordagem dos conteúdos numa perspetiva 

de LC. Foi criada, para isso, uma personagem fictícia chamada Zulu, residente no 

continente africano, e que não tinha as mesmas condições para aprender na sua região 

como a turma do 5.º ano, apelando à sua solidariedade para o ajudar.  

Importa referir que a implementação se definiu de forma a possibilitar ao aluno o 

controlo do seu pensamento, da sua ação enquanto aprendiz, posicionando-o como 

personagem principal em cada ato de aprendizagem. As AL idealizadas serviram como 

ponto de partida para a construção de conhecimento concetual (nos seus termos próprios 

e conceções) à medida que era descoberto. Assim, transitou-se dessas atividades para a 
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procura e confronto de ideias e para consolidação do conteúdo reunido, recorrendo-se à 

elaboração de esquemas concetuais. Na atividade mediada pela personagem fictícia – o 

Zulu, cada dúvida colocada fazia-se acompanhar por um vídeo que servia de apoio à 

discussão das ideias a incluir na carta de resposta à personagem, aquando da sua 

construção.    

Apresentação e análise dos resultados  

Atividades Laboratoriais 

Relativamente às AL, os alunos seguiram a linha estruturante dos protocolos, faseadas 

por cinco partes de ação. Isto é: a) leitura do protocolo e resposta às questões-problema; 

b) registos do observado com o uso de diferentes objetivas (4x, 10x e 40x) em desenho 

e, depois, na forma de texto com a linguagem própria; c) identificação com o saber 

teórico, por meio de pesquisa no momento; d) resposta às questões-problema; e) e novo 

registo do observado, legendado e com a devida terminologia. As figuras 1 e 2, 

respeitantes à primeira AL, evidenciam estas quatro fases e a mudança que ocorre entre 

elas, verificando-se a apropriação do conhecimento congruente com os objetivos 

curriculares.  

  

  
Figura 1. Exemplos de registos de alunos para as alíneas a) b), com objetiva 4x e 40x, e c), 

respetivamente. 
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Figura 2. Exemplo de registo de um aluno para as alíneas d) e e). 

Atividade “O Zulu” 

Após a abordagem dos níveis de organização biológica, a turma recebeu das mãos de 

uma funcionária da escola uma carta do Zulu, que residia numa região de Angola. 

Sucedeu-se uma série de questões acerca desta personagem fictícia, da sua região, das 

condições de vida e escolares, da relação que desenvolvera com o docente e o motivo de 

não enviar fotografia de rosto. Todos os alunos acreditaram que a situação era real, o 

que, por si só, os incentivou a querer ajudar e participar na resposta da carta.  

Esta aula também foi estruturada por fases. Para suportar o processo usou-se um 

ficheiro Powerpoint organizado de acordo com a carta: a) leitura de um parágrafo com a 

respetiva dúvida; b) discussão/debate de ideias e conceções alternativas; c) visualização 

de um vídeo alusivo nos casos em que os conceitos não tinham sido abordados nas AL; 

d) discussão e aquisição de saberes científicos; e) e a construção, pelos alunos em 

grande grupo, da resposta pretendida para aquela dúvida. Pretendeu-se, como salienta 

Bybee (1996), seguir o pensamento no qual conteúdo gera conteúdo, e assim 

desenvolver mais conceitos e saberes que os estipulados nos conteúdos programáticos. 

De forma a exemplificar o referido, apresenta-se o procedimento relativo à primeira 

questão: “… aprendi que todo o ser vivo é constituído por células e que podemos 

distinguir a célula vegetal, isto é, das plantas, da célula animal, a nossa célula. Sei que 

estão a estudá-las neste momento e queria que me explicassem o que é a medula óssea e 

de que modo é que posso ajudar o meu irmão.” 



 198 

No seguimento da dúvida do Zulu, decorreu o seguinte diálogo: 

 P: Vocês sabem o que é leucemia? 

 Alunos: - Não. 

 A1: É uma doença. 

 A2: Já vi na net, mas não sei. 

 A3: Tem a ver com a medula óssea que pôs na ficha de início (questionário). 

 A1: Eu tive um primo meu que teve leucemia, mas já está bem. 

P: (…) é uma doença que, na maioria dos casos, é muito grave (…) surge geralmente na 

medula óssea e ataca as células do sangue, responsáveis pela defesa do nosso 

organismo.  

A4: A minha mãe disse-me que o organismo tem uma defesa que é como se fossem os 

guardas do nosso corpo. 

P: E disse muito bem, esses guardas fazem parte das células sanguíneas. Vamos assistir 

a um vídeo que eu trouxe para podermos responder melhor ao Zulu. 

Procedeu-se à visualização de um vídeo relativo ao tema em questão e sua posterior 

discussão.  

 P: E agora pergunto-vos, como será que podemos ajudar o irmão do Zulu? 

 A1: Dar da medula óssea dele ao irmão. 

 P: Ótimo, e do que se trata a medula óssea?  

 A2: É uma espécie de líquido que está nos ossos. 

 A3: É um citoplasma? 

A4: Não. É um líquido, é uma coisa que tem nos ossos. 

P: Ora vamos lá pensar, o citoplasma é um constituinte de quê? Onde se encontra o 

citoplasma? 

 Alunos: Nas células. 

P: Então, se somos constituídos por células, do que será constituída a medula óssea? 

 Alunos: Células.  

 P: Ora, um conjunto de células formam? 

 Alunos: Tecidos.  

P: E nem todos são iguais. Este é um tecido líquido-gelatinoso presente no interior dos 

nossos ossos.  

 A5: Professor, porque é que a outra irmã não pode doar? (relativo ao vídeo) 

 A6: Porque não é compatível. 

 P: Exatamente. Mas a probabilidade de compatibilidade maior é pelos irmãos. 

 A5: E se fossem gémeos? 

 P: Boa questão. Se fossem gémeos verdadeiros, a probabilidade iria aumentar ou 

diminuir? 

 A5: Maior. 

(Alguns alunos: Aumentar) 

P: Porquê? 

A7: Porque são mais parecidos. 

P: E isso quer dizer o quê a nível celular? 

A7: Que são iguais? 

P: Vamos lá pensar melhor, o que define essas caraterísticas iguais, a aparência dos 

seres vivos?  

Alunos: ADN! 

P: Ótimo. Ou seja, a informação genética é muito idêntica, portanto quase de certeza 

que se poderiam ajudar.  
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A8: E quem não tem irmãos, como eu? Eu não tenho irmãos, e quem não tem? 

A7: Pelos primos, não? 

 P: Podemos recorrer só a familiares?  

 Alunos: Sim./Eu acho que sim. 

P: Nunca se depararam na internet, no facebook ou em cafés, com pedidos de ajuda para 

doar a medula óssea? 

 Alunos: Sim./Não. 

P: É precisamente para isso que servem, para encontrar um doador compatível caso não 

haja na família. O que é ainda mais complicado. Há pais que optam por ter um 

segundo filho por isso mesmo.  

 A9: Nós também podemos, professor? 

P: Podem, mas quando forem adultos. Mas sim, é uma boa forma de ajudarem alguém 

no futuro. 

Após este momento, que decorreu com mais esclarecimentos de dúvidas dos alunos, 

como o porquê dos pais não poderem doar a medula óssea, procedeu-se para a 

construção, em turma, da primeira parte da carta de resposta (figura 3). 

 
Figura 3. Primeira parte da resposta escrita para a carta. 

Da mesma forma, exploraram-se outros conteúdos relacionando a ciência com aspetos 

da vida real, como o cancro, os fenómenos do corpo humano (a aparência, o 

envelhecimento, a necessidade de água) e curiosidades, adiantando e contextualizando 

assuntos mais profundos como a compreensão do nosso funcionamento ao nível celular 

e em situações que a (quase) todos são comuns. O mesmo se sucedeu para a célula 

vegetal com a exploração de determinadas questões, como a existência de vida na água 

ou as caraterísticas e utilidades medicinais das plantas), descobrindo em simultâneo 

novos saberes, tais como a função dos cloroplastos e a fotossíntese. Por último, e por 

meio do aprendido acerca de uma infusão e de seres unicelulares, os alunos 

debruçaram-se sobre a existência de vida na Terra e noutros planetas, de modo a 

responder à última dúvida do Zulu.  

A estrutura destes momentos didáticos visou a desenvoltura de capacidades de 

pensamento e de raciocínio científico, impondo sentido ao conteúdo programático em 

simultâneo. Permitiu, ainda, que o aluno pudesse expor o “que lhe vai na alma” e daí 
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possibilitar-lhe a [re]construção das suas próprias explicações e significados, colocando 

lado a lado a compreensão dos conteúdos com uma formação científica relevantemente 

escolar, pessoal e social (Roberts, 2007, 2011).  

Os dados recolhidos mostram que a maioria dos alunos compreendeu os conceitos 

associados à célula previstos nas metas curriculares, assim como a importância e 

utilidade desse conhecimento para a humanidade, transcendendo a sala de aula. 

Também, as atividades desenvolvidas parecem ter favorecido o desenvolvimento de 

capacidades de pensar, comunicar e mobilizar conhecimentos para responder a diversas 

situações sociais e ambientais. No geral, as atividades foram do agrado dos alunos 

sendo a mais apreciada, a que envolveu a personagem fictícia.  

Respostas aos questionários e à entrevista 

Analisando as respostas ao questionário inicial (QI) e (QF) de modo comparativo, e 

complementando-as com as dadas na entrevista percebe-se a evolução das conceções 

dos alunos, como transparece dos parágrafos que se seguem.  

Quanto ao microscópio, no QI, três alunos não foram capazes de o identificar e apenas 

seis apontaram a sua função cingindo-se a respostas mais simples como (…) para 

ampliar. No QF todos os alunos o identificaram e referiram a sua utilidade, usando 

frases mais estruturadas como: para vermos seres microscópicos como células e 

microrganismos. 

Relativamente ao conceito de célula, no QI, apenas um aluno declarou que a entendia 

por célula reprodutora, ao passo que a maioria das respostas dadas (19%) revelou a 

conceção dos seres vivos conterem células em vez de serem constituídos por elas, 

através de expressões como está dentro do nosso corpo ou é uma parte do nosso corpo. 

No QF, 80% afirmou que a célula é a unidade básica de todos os seres vivos, tendo 

acrescentado complementos, por exemplo: a partir da qual todos são constituídos. A 

aprendizagem sobre o conceito de célula foi confirmada na entrevista grupal como se 

depreende do extrato seguinte:  

A1: Que é a unidade básica de vida dos seres vivos. 

P: E onde podemos encontrá-las? 

A1: Em nós, na natureza, à nossa volta. 

P: Consegues dar um exemplo das que estão à nossa volta? 

A1: As bactérias. 

A2: Que nos fazem mal. 

A1: Todas não! Não estiveste atento nas aulas!? 

A2: [Es]tive, [es]tive. 
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P: (…) Mas podes dar um exemplo, já que falamos delas? 

A1: As que temos no intestino. 

 

Quanto ao tamanho e forma da célula, no QI, 33% dos alunos consideravam o tamanho 

e forma igual em qualquer célula existente, 14% que podem ser de diversos tamanhos, 

mas com forma comum a todas elas e 48% que não tinham nem o mesmo tamanho nem 

a mesma forma. Destes apenas quatro apresentaram justificações como, (…) depende do 

tipo de célula ou (…) são de diferentes tamanhos. No QF, 90% dos alunos produziram 

registos escritos muito satisfatórios que refletem o seu progresso, como: Não, porque 

nós não somos todos iguais e por isso as células também não ou Não, porque senão 

tínhamos todos a mesma forma e o mesmo tamanho. Ainda acerca do tamanho da 

célula, no QI, a maioria da turma (57%) considerou-a muito pequena (do tamanho de 

uma formiga), relativamente pequena (como um gato), de uma vaca (grande) ou de um 

elefante (grande). Contrariamente, no QF, 95% optou pela escolha mais aproximada à 

realidade, muito mais pequena (muito mais pequena que uma formiga). 

Relativamente aos níveis de organização biológica, 62% dos participantes 

demonstraram desconhecê-los, no QI. No QF, verificou-se um claro aumento de alunos 

a responderam acertadamente (86%).  

Quanto à estrutura da célula, possibilitou-se o recurso ao desenho de modo a obter-se 

um registo da imagem mental que possuíam. Apenas 38%, no QI, apresentaram registos 

(Figura 4), em que alguns evidenciavam a presença de um organelo no centro 

(possivelmente um núcleo), delimitado por uma circunferência (retângulo num deles), 

ou um ponto, assemelhando-se a uma possível célula.  

 
Figura 4. Exemplos de registos sobre conceções de célula apresentados pelos alunos no QI. 
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No QF todos os alunos que responderam (86%) desenharam e legendaram 

adequadamente uma célula (Figura 5). 

 
Figura 5. Exemplos de registos sobre conceções de célula apresentados pelos alunos no QF. 

Sobre a existência de uma relação entre a célula e a aparência do ser humano, no QI, 

dos alunos que responderam, 43% afirmou somente que sim enquanto 33% declarou 

que a célula não possui conexão alguma com a nossa aparência. No QF, constatou-se 

que um dos alunos continuou com a mesma perceção, respondendo negativamente à 

questão, e alguns (19%), apesar de afirmaram que existe uma relação não justificaram 

adequadamente. Contudo, 66% evidenciou uma argumentação concordante com o que 

aprenderam: Sim, porque a nossa aparência vem do ADN que está no núcleo das 

células ou Sim, a nossa aparência tem [h][a]ver com o nosso ADN que está no núcleo 

das células e que veio dos nossos pais, etc”.  

Quanto à importância do estudo da célula, no QI, 76% dos alunos, como expectável, 

não realizaram registos muito relevantes, tendo apresentado justificações como acho 

que sim, porque existe no nosso corpo ou porque gostava de aprender mais. No QF, 

81% dos participantes fundamentou a sua resposta devidamente, registando opiniões 

como: Sim, por exemplo, para sabermos uma das origens do cancro e de outras 

doenças e inventar curas para elas ou Sim, porque percebi que com o estudo da célula 

podemos encontrar maneira de ajudar uma pessoa ao doar a medula óssea, por 

exemplo.  

Quanto à sua contribuição para o bom funcionamento do nosso organismo, no QI, 

apenas 76% responderam afirmativamente. Porém, as razões não se revelaram as mais 
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oportunas dado os alunos terem afirmado que as células t[ê]m coisas boas e más ou 

porque está dentro de nós e tudo o que está dentro de nós ajuda[-]nos. No QF, 95% dos 

alunos referiam que sim porque nós somos constituídos por células, que são as 

responsáveis por todas as funções do corpo ou porque trabalham em conjunto para 

vivermos, umas absorvem o que comemos por exemplo. 

Acerca da medula óssea, no QI, dos 10% que responderam, metade considerou-a como 

uma doença e outra revelou deter algum conhecimento respeitante à medula óssea, 

afirmando que era aquilo que nos temos dentro dos nossos os[s]os. No QF, 81% dos 

participantes respondeu à questão de forma bastante aceitável, como um tecido celular 

que está dentro dos ossos ou um tecido de células que estão dentro dos ossos e podem 

ajudar em doenças por exemplo a leucemia. 

Quanto às questões presentes unicamente no QF, no que diz respeito à utilidade da 

ciência a maioria (66%) apresentou uma conceção de acordo com a realidade, ao 

escolher a opção que aponta a ciência como alicerce fundamental para a compreensão 

de tudo o que nos rodeia, e uma minoria (34%) apresenta uma visão razoável da ciência 

sugerindo que apenas serve para explicar fenómenos da natureza. A importância que lhe 

atribuíam foi notória, visto que 90% afirmou que o estudo da célula permitiu 

desenvolver conhecimentos fulcrais para a medicina. 

Sobre a inter-relação entre a ciência e a tecnologia, 81% afirmaram que estão 

relacionadas, influenciando-se mutuamente. Os restantes afirmaram que não estão 

relacionadas entre si ou apenas no sentido de facilitar a compreensão de fenómenos. 

Respeitante à relação da célula com o ser humano e com a natureza, 76% e 85% 

afirmaram que o estudo da célula permitiu encontrar formas de ajudar e compreender a 

saúde ou verificar que as plantas são responsáveis pela vida no planeta e que, por isso, 

se deve preservar a natureza, respectivamente. Diálogos como os seguintes, decorridos 

em contexto de entrevista, corroboram-no: 

A2: Os incêndios, não incendiar as florestas. 

 A1: É quase a mesma coisa que nos queimarmos a nós. 

A2: Ou cortá-las. 

 A1: E queimamos também os animais que lá vivem. 

P: Ora, muito bem (…) E que constituinte da célula vegetal permite que se produza 

oxigénio? 

A1: Os cloroplastos. 

(…) 

A1: Porque descobri que a ciência ajudou a saber que podemos doar a medula e ajudar 

alguém. 
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P: (…) E, ao doar, conseguimos ajudar sempre? 

A1: Não, temos de ser compatíveis. 

P: Achas que o estudo da célula ajudou a compreenderes melhor o teu dia a dia? 

A1: Sim, e coisas sobre mim e sobre o mundo. 

P: Que coisas foram essas? Dá-me um exemplo. 

A1: Como os cabelos brancos quando for velha. 

A2: Oh professor, eu tenho a certeza que me vou lembrar dessa aula quando for velho e 

ficar com os cabelos brancos. 

  

A terceira parte do questionário continha questões relacionadas com as opiniões dos 

alunos face à disciplina de CN e das aulas lecionadas. 38% dos alunos refere CN como 

disciplina favorita, 60% afirma sempre ter gostado de CN. Alguns referiram ter 

começado a gostar. 

As aulas lecionadas foram do agrado de 85% dos alunos. Das atividades 

implementadas, 38% apontaram a aula do Zulu como favorita, 24% referiram a célula 

vegetal, 19% a célula animal e, os restantes, ou gostaram de todas (14%) ou não 

gostaram de nenhuma (5%). Seguem exemplos dessas respostas. 

- A que mais gostei foi a da célula animal mas gostei muito das outras também. 

- Sim, adorei, mas gostei mais de observar a célula da elódea. 

- Foi a do zulu porque aprendi mais coisas. 

Conclusões 

Os resultados apresentados apontam no sentido de ter existido uma progressão positiva 

quanto ao abandono de expressões/conceções alternativas como a célula fazer “parte do 

corpo”, ser um “mini órgão” e a aquisição de uma conceção mais próxima da realidade 

sobre o tamanho e forma da célula. Apontam ainda para a compreensão do conceito de 

célula, da sua constituição e diversidade, assim como dos níveis de organização 

biológica. Assim, afere-se que a intervenção pedagógica realizada foi ao encontro das 

metas curriculares, permitindo uma adequada compreensão dos conhecimentos factuais 

relativos a CN, assim como todo um léxico subjacente para comunicar devidamente 

sobre esta área temática da ciência. Isto relativamente às consequências de uma 

intervenção deste cariz nas aprendizagens dos alunos.  

Respeitante às implicações da intervenção na compreensão de si mesmo e do meio 

circundante, os resultados apontam para a compreensão da importância e utilidade do 

estudo da célula, pelos alunos. Estes referiram, por exemplo, a sua contribuição para a 

medicina ou para mundo e revelaram outros conhecimentos referentes à compreensão 

de certas doenças ou à vida na Terra. Também foram capazes de relacionar a célula com 
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a nossa aparência e com o bom funcionamento do organismo, e compreender o conceito 

de medula óssea e as suas potencialidades para a evolução na medicina, tendo sempre 

presente a vertente de valores e atitudes, como a solidariedade.  

Em relação à perceção sobre a disciplina de CN e as aulas implementadas numa 

perspetiva de LC, a apreciação dos alunos foi globalmente positiva. Aparentemente, 

preferem intervenções didáticas semelhantes à deste estudo, com atividades 

contextualizadas, apelativas e direcionadas para os seus interesses, permitindo manter-

se a curiosidade “tão viva como nós”. Realça-se, ainda, o facto de dois dos alunos 

afirmarem ter começado a gostar dos conteúdos da disciplina de CN devido à 

intervenção proporcionada.  

Em suma, aparentemente a ação pedagógica desenvolvida, norteada por objetivos 

precursores de LC, além de facilitar a aprendizagem dos conteúdos programáticos, 

contribuiu para um melhor entendimento dos alunos sobre si mesmos e sobre o mundo e 

para um aumento do apreço pela disciplina de CN. 
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Resumo. Este artigo apresenta uma investigação sobre a própria prática 

desenvolvida por dois futuros professores, no contexto da sua formação 

inicial. No estudo, procura-se compreender as potencialidades da utilização 

de tarefas matemáticas baseadas em humor gráfico (tiras de Banda 

Desenhada) para o ensino e a aprendizagem da Matemática no 5.º ano de 

escolaridade. Em particular, visa-se compreender: (i) a adesão dos alunos 

às tarefas e ao humor gráfico; (ii) as dificuldades encontradas pelos alunos 

na sua interpretação e resolução; e (iii) as funções do humor na 

aprendizagem da Matemática. A análise dos dados recolhidos através de 

observação direta, apoiada por gravações áudio e vídeo, e técnica 

documental revela boas potencialidades destas tarefas para a 

aprendizagem da Matemática, tendo os alunos aderido bem às propostas 

apresentadas, levando-os a terem emoções positivas, a pensar e a 

comunicar. Em paralelo, os alunos mostram algumas dificuldades na 

interpretação do humor, talvez porque este tipo de propostas não era 

habitual para eles. 
Palavras-chave: Matemática; humor gráfico; tarefas matemáticas; 

formação inicial de professores. 

 

Introdução 

A criatividade está relacionada com o encontrar visões ou soluções originais para 

determinadas circunstâncias e problemas. A criatividade é também aquilo que associamos 

à literatura, nomeadamente ao género da banda desenhada (BD). Alguma desta BD tem 

uma natureza humorística e incide sobre o tema da Matemática (Menezes, & Flores, 

2017). Nesta comunicação damos atenção a este tipo de literatura e procuramos 

compreender as suas potencialidades para ensinar e aprender Matemática nos anos 

iniciais da escolaridade. É neste enquadramento que surge o humor gráfico, passível de 

ser utilizado como ferramenta de ensino, associando o lúdico à aprendizagem de 

conceitos matemáticos e ao desenvolvimento de capacidades transversais e, sobretudo, 

conciliando a cognição com a emoção (Flores & Moreno, 2011; Martin, 2007). Para tal, 

foram desenhadas tarefas matemáticas a partir de tiras de BD de natureza humorística 

sobre tópicos de Matemática. Essas tarefas foram aplicadas, por dois futuros professores, 
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mailto:jpbalula@esev.ipv.pt
mailto:iairesmatos@esev.ipv.pt
mailto:danielrfsimoes@hotmail.com
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em contexto de estágio profissional, em turmas de 5.º ano (Carvalho, 2018; Simões, 

2018).  

Nesta comunicação, apresentamos e analisamos duas tarefas, procurando compreender: 

(i) a adesão dos alunos às tarefas e ao humor gráfico; (ii) as dificuldades encontradas 

pelos alunos na sua interpretação e resolução; e (iii) as funções do humor na 

aprendizagem da Matemática.  

Humor no ensino 

O humor está, habitualmente, associado a sensações de bem-estar e “desempenha um 

papel de extrema importância nas relações humanas” (Adão, 2008, p. 53). O humor é 

concebido como um ato cognitivo com o objetivo de comunicar uma situação engraçada 

ou bem-disposta, sendo frequentemente acompanhado pelo ato fisiológico de rir (Banas, 

Dunbar, Rodriguez, & Liu, 2011). Através do uso do humor, é possível reduzir o stress, 

aumentar a autoconfiança e, deste modo, melhorar a saúde (Banas et al., 2011). Martin 

(2007) considera que o humor pode cumprir diversas funções psicológicas: (i) cognitiva 

e social; (ii) comunicação e influência social; e, (iii) alívio da tensão. A função 

cognitiva e social concretiza-se quando um indivíduo, através do humor, experiencia 

sensações positivas em oposição a sensações negativas, apresentando progressos ao 

nível das capacidades cognitivas, mas também, ao nível dos comportamentos sociais. 

Martin (2007) salienta que diversos estudos mostram que um indivíduo ao utilizar o 

humor apresenta maior flexibilidade cognitiva, manifestando: “organização e integração 

mais eficiente da memória (este é um ingrediente da criatividade); pensamento, 

planeamento e julgamento mais eficazes; e elevados níveis de responsabilidade social” 

(p. 16). A função de comunicação e influência social permite que sejam transmitidas, 

por meio da incoerência (característica importante do humor) e de ideias contraditórias, 

mensagens com cunho humorístico. Desta forma, o humor constitui-se como uma 

maneira singular de “comunicar em situações em que um modo mais direto e grave 

poderia conduzir a um risco de agressividade” (Martin, 2007, p. 16). Este autor 

acrescenta que o humor pode também ser utilizado como forma de rebaixar, humilhar e 

manipular os outros. A terceira função do humor, de alívio da tensão, pode ser uma 

ferramenta extremamente útil para lidar com situações desagradáveis, uma vez que a 

sensação de bem-estar, impulsionada por uma situação humorística, permite que as 

sensações de desânimo, ansiedade e stress sejam relativizadas, dado que o humor 

“fornece ao indivíduo uma maneira de mudar de perspetiva de uma situação stressante, 
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reavaliando-a sob um ponto de vista menos pesado” (Martin, 2007, p. 19). Com base 

nestas funções psicológicas, é possível compreender que o humor pode ser, por um 

lado, um facilitador das interações sociais, tornando-se muitas vezes um modo de 

comunicação poderoso (Meyer, 2015). Pode, por outro lado, ser uma forma de desprezo 

e de humilhação dos outros. É ainda possível observar que o humor pode ser visto como 

uma forma de lidar e combater situações menos agradáveis e traumatizantes. Neste 

estudo, interessa-nos o humor positivo que desbloqueia as interações sociais e que 

coloca as pessoas em situações agradáveis de bem-estar. Em particular, interessa-nos o 

humor que está presente em tiras de BD (humor gráfico) e que versa a Matemática, 

estabelecendo-o como ponto de partida para a aprendizagem da Matemática (Flores & 

Moreno, 2011; Guitart, 2012; Menezes & Flores, 2017). Desta forma, o humor gráfico 

cumpre para além da função afetiva, a função cognitiva, colocando-o ao serviço do 

ensino e da aprendizagem. A utilização do humor gráfico, a partir de tiras de BD, tem 

sido experimentada no ensino da Matemática, mas tem incidido, sobretudo, nos anos de 

escolaridade superiores (Flores & Moreno, 2011; Guitart, 2012), havendo alguns relatos 

em anos iniciais (Alves, & Menezes, 2017; Menezes, & Ferreira, 2018). Neste estudo, 

olhamos para o uso do humor, com fins instrucionais, nos primeiros anos de 

escolaridade. 

Metodologia 

Este estudo, de natureza qualitativa, constitui uma investigação sobre a própria prática 

profissional, numa situação de estágio profissional. Participaram nele dois futuros 

professores (últimos autores deste artigo), no segundo ano do seu mestrado 

profissionalizante, a lecionar Matemática e Ciências Naturais no 2.º ciclo do ensino 

básico. O estudo foi realizado em aulas de Matemática, no 5.º ano de escolaridade, em 

duas escolas da região de Viseu. Numa delas, participou uma turma e na outra, duas 

turmas. O nome dos alunos e das turmas foi alterado para preservar o anonimato dos 

participantes.  

A escolha do ciclo de ensino e do ano de escolaridade prendeu-se com o facto de, em 

termos linguísticos, o humor fazer uso da “ambiguidade, seja ela lexical, fonológica, 

morfológica, sintática ou pragmática” (Adão, 2008, p. 28). Por isso, o humor, ao fazer, 

frequentemente, uso do exagero, de contradições e da ironia, faz com que este se torne 

de difícil compreensão por alunos numa faixa etária mais baixa. 
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A preparação das tarefas começou com a seleção de potenciais tiras de BD que 

visassem conteúdos matemáticos de forma humorística. Este trabalho foi realizado em 

conjunto pelos dois futuros professores. A partir daí, procuraram desenhar as tarefas 

matemáticas e enquadrá-las curricularmente, no âmbito do seu estágio. Cada professor 

aplicou, ao longo do ano, quatro tarefas com estas características, sendo uma delas 

comum. Neste artigo, apresentamos uma tarefa de cada um dos professores. 

A recolha de dados assentou na observação direta, apoiada por gravações áudio e vídeo, 

e na técnica documental, através das resoluções dos alunos. 

Seguiu-se a análise de conteúdo dos dados recolhidos, para a qual se convocou a 

fundamentação teórica. A partir desta interação, foram estabelecidas três categorias de 

análise: C1 - Adesão dos alunos à tarefa; C2 - Compreensão do humor; C3 - Funções do 

humor na aprendizagem da Matemática. A categoria “adesão dos alunos à tarefa” foca a 

reação dos alunos à situação humorística apresentada, em cada uma das tarefas, bem 

como a sua motivação para a resolução da mesma, tendo sido para tal considerados os 

seguintes indicadores: atenção dos alunos, riso e empenho na resolução. A categoria de 

análise “compreensão do humor” atende à compreensão da situação, tendo-se 

considerado os indicadores: resolução da incongruência que constitui cada uma das 

situações humorísticas. A categoria “funções do humor na aprendizagem da 

Matemática” foca as funções do humor: (i) cognitiva; (ii) comunicativa; e (iii) afetiva. 

Resultados 

Nesta secção, apresentamos duas tarefas matemáticas baseadas em tiras humorísticas 

aplicadas por dois futuros professores, em aulas de 5.º ano de Matemática, com o 

objetivo de introduzir e consolidar conteúdos matemáticos: “Pizas e Matemática” e 

“Pizas na selva”. 

Tarefa “Pizas e Matemática” 

A tarefa “Pizas e Matemática” (Figura 1) foi aplicada numa turma de 5.º ano, numa aula 

de 45 minutos, com o objetivo de sistematizar conteúdos relativos às operações com 

medidas de amplitude de ângulos. Para isso, partiu-se de uma tira de BD, da autoria de 

Bill Amend, com características humorísticas, para colocar um conjunto de questões, 

conjugando, assim, emoção e cognição para a aprendizagem da Matemática. Esta foi a 

segunda tarefa, com estas características, que os alunos resolveram em grupo. 
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Figura 1. Enunciado da tarefa “Pizas e Matemática”. 

 

A tarefa foi introduzida com a leitura, em voz alta, por parte de três alunos, tendo cada 

um deles assumido a fala de uma das personagens. Inicialmente, os alunos riram do 

ridículo do pedido da piza, em particular, das medidas de amplitude dos ângulos das 

fatias, mas não o relacionaram com o “troco todo em moedinhas”. Por isso, o professor 

estabeleceu diálogo com os alunos que já estavam a começar a resolver a questão 1 da 

tarefa. 

Professor: E porque é que ele voltou com os bolsos todos cheios de moedinhas? 

Marta: Porque ele, se calhar, pagou com mais dinheiro. 

Leandro: Pagou em moedas. (…) 

Professor: Depois, ele chegou a casa e o que é que acontece? Ele vem com os bolsos 

cheios de…? 

Renato: Trocos. 

Andreia: Moedinhas. 

Marta: Eu acho que já percebi. Já que o rapaz foi muito preciso nos ângulos de cada 

fatia da piza, também foi muito preciso nos trocos. 

Professor: Mas Marta, imagina que eu quero dar-te de troco 1 euro. Eu posso dar-te 

uma moeda de um euro ou posso dar-te 100 moedas de um cêntimo. É a mesma coisa, 

estou a ser preciso à mesma. 

 

 
Adaptado de Bill Amend 

1. Descreve a situação representada na tira. Por que razão achas que o protagonista trouxe o troco 

“todo em moedinhas”? 

2. Tendo em conta as amplitudes dos ângulos de cada fatia, indica o nome do ângulo formado pela 

junção de todas as fatias. Justifica. 

3. É possível dividir as fatias de forma a que os dois protagonistas comam a mesma quantidade de 

piza? Justifica. 
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O diálogo revela que os alunos não compreenderam logo o humor da situação, 

relacionando as duas ações, o pedido da piza e o troco dado. Ainda assim, Marta 

associou o elevado número de moedas recebidas ao estranho pedido da piza. O diálogo 

continuou entre o professor e os grupos de alunos: 

Professor: Se vocês trabalhassem nesta pizaria e eu vos ligasse a pedir uma piza com 

as fatias divididas com aquelas amplitudes, vocês iam cumprir o vosso trabalho. Ia ser 

fácil andar a medir aquilo tudo? 

Turma: Não. 

Professor: Iam ter uma grande trabalheira. 

Marta: Fazia tudo ao calhas. 

Professor: Mas o rapaz é muito esperto, ele vai chegar a casa e vai verificar. Então, já 

vimos que o rapaz da pizaria teve muito trabalho. Então, se calhar, o que é que ele 

quis fazer ao dar muitas moedas ao David? 

Andreia: Enganá-lo. 

Bárbara: Que é para ele também ter trabalho a contá-las. 

Professor: Exato. Foi para se…? 

Marta: Vingar. 

 

Este diálogo foi importante para os alunos responderem à questão 1 e compreenderem a 

matreirice do funcionário da pizaria (Figura 2).  

Figura 2. Resolução da questão 1 do grupo da Bárbara. 

Esta questão desencadeou nos alunos a adesão à tarefa e a resolução empenhada das 

questões 2 e 3. Na questão 2, os alunos recorreram aos seus conhecimentos prévios para 

verificarem que a soma das medidas das amplitudes das quatro fatias era 360 graus 

(Figura 3). 
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Figura 3. Resolução da questão 2 do grupo da Marta. 

Na questão 3 (É possível dividir as fatias de forma a que os dois protagonistas comam a 

mesma quantidade de piza? Justifica.), os alunos compreenderam que teriam de 

combinar as fatias duas a duas, de modo a obter meia piza, correspondendo a um ângulo 

de 180 graus. Na maior parte dos casos, os alunos não sentiram necessidade de 

apresentar justificação, para além dos cálculos (Figura 4). 

 
Figura 4. Resolução da questão 3 do grupo da Bárbara. 

Após a resolução, em grupo, os alunos apresentaram as suas respostas às três questões, 

tendo de seguida o professor aproveitado para sistematizar as operações com medidas 

de amplitude de ângulos. 

Tarefa “Pizas na selva” 

A tarefa “Pizas na selva” (Figura 5) foi aplicada em duas turmas de 5.º ano (X e Y), em 

aulas de 60 minutos, com o objetivo de introduzir a adição e a subtração de números 

racionais não negativos representados na forma de fração. Para isso, partiu-se de uma 

situação humorística, retratada sob a forma de uma tira de BD, da autoria de William 
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Silva. É de notar que os alunos nunca tinham tido contacto com tarefas de cariz 

humorístico. 

 
Figura 5. Enunciado da tarefa “Pizas na selva”. 

 

Na apresentação da tarefa, em ambas as turmas, foram selecionados dois alunos para 

procederem à leitura em voz alta do discurso das personagens da situação humorística. 

Na turma do 5.º X, após a leitura da tira, um aluno interveio quase de imediato, sem dar 

tempo de a professora formular qualquer questão, afirmando: “Usaram as frações! 

Tinham dito… que nunca as usavam!”. Após um pequeno diálogo com a turma, a partir 

da intervenção deste aluno, a professora colocou os alunos em grupo para iniciarem a 

resolução da tarefa. No decorrer desta fase da aula, a professora observou os grupos de 

forma a acompanhar as resoluções, mas também para compreender a adesão dos alunos 

à tarefa, bem como o funcionamento dos grupos. 

Após a resolução da tarefa, realizou-se a discussão das resoluções de cada grupo. Nesse 

momento, cada grupo teve oportunidade de expor as suas resoluções e de explanar o seu 

raciocínio aos restantes grupos. Houve também espaço e incentivo para que os alunos 

dessem a sua opinião sobre as resoluções apresentadas pelos colegas. 
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A ordem estabelecida para a apresentação das resoluções teve como base o nível de 

complexidade das respostas dos grupos (das mais simples para as mais complexas), para 

que os diferentes grupos contribuíssem para uma resposta final mais elaborada. Na 

primeira questão, os grupos de ambas as turmas registaram que as personagens não têm 

razão quando afirmam que não usam frações, justificando que existe uma notória 

discrepância entre essa afirmação e o que se observa na terceira vinheta, ao pedirem a 

piza (Figura 6). 

 
Figura 6. Resolução da questão 1 do grupo da Joana. 

 

A apresentação das respostas à questão 2 desencadeou discussão entre os grupos, 

quando um deles exprimiu uma discordância, uma vez que, segundo eles, os seus 

colegas não explicitavam o uso das frações no dia a dia:  

Miguel: Sim! No dia a dia utilizo as frações nas festas de aniversário, quando convido 

os meus colegas e na pizaria.  

Professora: Toda a gente concorda? Toda a gente percebeu o que o Miguel quis 

dizer? Os outros grupos?  

Turma: Não!  

Professora: Joana, o que não percebeste? Diz o que não percebeste!  

Joana: Ele disse que usava frações quando convidava os amigos para o aniversário, 

mas não está a explicar como é que as usava.  

Professora: Então estás a dizer que o Miguel devia explicar como é que ele usaria as 

frações na festa de aniversário?  

Miguel: Cortando o bolo, uma fatia para cada um… 

 

O diálogo continua e os alunos, para além de identificarem situações em que usam 

frações no seu quotidiano, explicitam como as usam. Na resposta às questões 3 e 4, 

como as frações tinham o mesmo denominador, foi intuitivo para os alunos escreverem 

as frações soma, mesmo não conhecendo a regra (Figura 7). 
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Figura 7. Resolução das questões 3 e 4 do grupo do Miguel. 

 

A resposta à questão 5, adição de frações com denominadores diferentes, colocou 

dificuldades aos alunos, tanto na representação das fatias/fração como na determinação 

da sua soma (Figura 8). 

 

Figura 8. Resolução da questão 5 do grupo do Miguel. 

 

A discussão desta questão foi importante para os alunos compreenderem a necessidade 

de as frações terem o mesmo denominador para serem contadas na figura e para se 

poder aplicar a regra. Por falta de tempo, a sistematização da regra, depois alargada à 

subtração de frações, foi realizada na aula seguinte. 

Discussão 

Adesão dos alunos à tarefa. As tarefas, ao partirem de tiras de banda desenhada de 

natureza humorística, despertaram nos alunos, inicialmente, surpresa e depois interesse 

na sua compreensão. Apesar de as situações humorísticas apresentadas não terem 

desencadeado, na maioria dos alunos, a habitual resposta neurofisiológica a uma 

situação humorística (o riso), talvez porque rir face a uma tarefa matemática não faça 

parte das normas sociais daqueles alunos, eles foram capazes, uns mais cedo do que 

outros, de detetar as incongruências e a ironia nas situações. Os alunos das três turmas 

mostraram-se entusiasmados durante a resolução das tarefas, ocorrendo partilha de 

conhecimentos e de raciocínios entre os elementos de cada grupo e entre grupos no 

momento da discussão coletiva. 

Compreensão do humor. Nas tarefas apresentadas, a resolução do humor envolvia 

compreensão matemática. Na tarefa “Pizas e Matemática”, os alunos tinham de 

reconhecer as fatias da piza que estavam expressas por medidas de amplitude de 

ângulos. Embora isso não seja nada habitual, teriam de reconhecer que, ainda assim, 

isso fazia sentido. Para além de lidarem com a grandeza amplitude de ângulos, o humor 

da situação requeria também que os alunos reconhecessem outra grandeza que iniciam 
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no 1.º ciclo do ensino básico, o dinheiro, e reconhecessem que numa transação 

comercial pode haver troco e que esse troco pode ser apresentado de diversas formas, 

sendo mais “volumoso” quando se utilizam moedas de baixo valor (“moedinhas”). 

Nesta situação, os alunos manifestaram dificuldades em perceber a relação entre a 

estranha forma de pedir a piza e o troco “volumoso”. 

Já no caso da tarefa “Pizas na selva”, os alunos compreenderam de imediato o humor da 

situação, reconhecendo a incongruência entre a afirmação da pouca importância das 

frações no quotidiano com a ação subsequente das personagens ao usarem-nas num 

pedido de piza. Nesta tarefa, as dificuldades surgiram no trabalho matemático quando 

foram confrontados com adição “de fatias” de piza, expressas por frações com 

denominadores diferentes. 

Funções do humor na aprendizagem. Nestas tarefas, o humor desempenha a função 

cognitiva, uma vez que os alunos tiveram de identificar e resolver as incongruências 

presentes nas tiras e, para tal, necessitaram de recorrer às suas capacidades cognitivas. 

A função comunicativa também está presente, uma vez que as tiras desencadearam a 

comunicação dos alunos, inicialmente de forma espontânea e depois conduzida pelo 

professor, tanto durante o trabalho de grupo, como na discussão coletiva. Apesar de este 

tipo de tarefas ser uma novidade para os alunos, o humor despertou boas emoções, 

focando-os na aprendizagem que se pretendia fazer. 

Considerações finais 

Este estudo preliminar, realizado por dois futuros professores sobre a sua própria 

prática, no contexto de estágio profissional, revela, depois da estranheza inicial dos 

alunos, boas potencialidades das tarefas matemáticas de base humorística para a 

aprendizagem da Matemática. Os principais benefícios da utilização de tarefas 

humorísticas, que levaram a uma boa adesão por parte dos alunos, são a motivação que 

estas podem provocar nos alunos e o ambiente relaxado e distendido, mas, ao mesmo 

tempo, sério e potenciador das aprendizagens pelo facto de requererem a utilização de 

conceitos matemáticos para a sua interpretação e resolução (Banas et al., 2007; Guitart, 

2012; Menezes, & Ferreira, 2018). Os resultados revelam, ainda, dificuldades na 

compreensão do humor presente nas tiras de BD, levando à necessidade de apoio e de 

diversificação de estratégias na apresentação e dinamização das tarefas por parte do 

professor. Apesar de estas dificuldades representarem um problema instrucional para o 
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professor, constituem igualmente uma oportunidade de aprendizagem para os alunos na 

medida em que representam conflitos cognitivos. Ganha-se o impulso motivacional do 

arranque da tarefa, se o aluno compreende de imediato o humor, e ganha-se em 

compreensão matemática construída, se o humor só é percebido no decorrer da tarefa. 

Com a interligação das funções afetiva, que surge especialmente no momento de 

apresentação da tarefa, comunicativa e cognitiva, que surgem, sobretudo, no momento 

da interpretação, os alunos são levados a recorrer e a desenvolver, não só os conceitos 

matemáticos em estudo, mas também as capacidades de comunicação, de raciocínio e 

de resolução de problemas. 

A utilização deste tipo de tarefas envolve e promove o desenvolvimento da criatividade, 

tanto por parte do professor (no desenho das tarefas matemáticas) como dos alunos (ao 

procurarem interpretações não convencionais para o que se está a passar). 
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Resumo. No domínio da Prática de Ensino Supervisionada realizamos um 

estudo que visa demonstrar a interligação da Educação para o 

Desenvolvimento com a disciplina de História e Geografia de Portugal. 

Compreendendo que o papel do professor abarca a função, não só de 

lecionar conteúdos disciplinares, mas também trabalhar a parte social, 

formando jovens mais críticos e sensíveis à questão dos Direitos Humanos, 

optamos por realizar um estudo no âmbito da Cidadania Global: a 

Igualdade de Género. Assim, partindo de um conteúdo de História e 

Geografia de Portugal do 6º ano de escolaridade, “Portugal no século XX” 

foi desenvolvido um estudo com o objetivo de compreender as ideias 

prévias dos alunos no que diz respeito à Igualdade de Género uma vez que 

a adesão de Portugal à União Europeia e a organizações internacionais 

como a ONU (Organização das Nações Unidas) exige a cada estado-

membro a tomada de medidas concretas que visam promover o progresso 

dos seus cidadãos. Neste seguimento, o estudo contou com treze 

participantes e o método de investigação escolhido foi o estudo de caso. As 

técnicas de recolha de dados prenderam-se com a observação direta, tendo 

sido feitos registos das exposições de ideias por parte dos alunos, visto 

estas serem essenciais para a explicação de acontecimentos passados ao 

longo da implementação do estudo. Recorreu-se, também, ao inquérito por 

questionário e à análise documental, nomeadamente através dos desenhos 

produzidos pelos alunos. Os resultados alcançados demonstraram que as 

ideias prévias dos alunos eram baseadas em estereótipos e apoiadas em 

padrões socialmente estabelecidos, assim como outras provinham do total 

desconhecimento sobre a temática em questão. Deste modo, comprovamos 

que é possível integrar a Educação para o Desenvolvimento na disciplina 

de História e Geografia de Portugal, podendo assim aprender através da 

interligação destas duas áreas, ou seja, concretizou-se a articulação do 

êxito da temática da entrada de Portugal na União Europeia com o ensino 

dos Direitos Humanos, em particular as questões da Igualdade de Género. 

Desta forma, ao longo do estudo, foi mantido o foco no (re)conhecimento 

da importância da Igualdade de Género para a promoção de um mundo 

mais justo por parte dos alunos.  

Palavras-chave: Igualdade de Género; Educação para o Desenvolvimento; 

Direitos Humanos; História e Geografia de Portugal. 

 

Introdução  

Cada vez mais a escola tem um papel fundamental na vida dos seus alunos, isto é, 

devem ser fornecidas as ferramentas essenciais para a formação de cidadãos, tendo por 
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base a formação não só intelectual, como também moral e cívica. Assim, de modo a 

consciencializar os alunos para a importância da Cidadania Global, optamos por 

desenvolver um estudo na área de História e Geografia de Portugal (HGP), interligando-

a com os Direitos Humanos, mais concretamente com a questão da Igualdade de 

Género. A disciplina de HGP preocupa-se com o desenvolvimento individual e coletivo 

dos alunos e também auxilia na construção social, procurando formar cidadãos mais 

reflexivos e críticos (Martins et al., 2017, p. 17). 

Cidadania Global 

Atualmente, o desenvolvimento sustentável vê-se confrontado com inúmeras barreiras, 

como é o caso da pobreza, estando inúmeras pessoas a viver em condições precárias; a 

questão da desigualdade, estando ela ainda muito presente nos mais diversos países, 

impedindo a igualdade de oportunidades, riqueza e poder; graves desastres naturais; 

situações precárias no que toca à saúde; terrorismo e muitas outras circunstâncias que 

deixam comprometidos os Direitos Humanos. Assim, estamos perante a urgência de 

combater a pobreza e as desigualdades, num espaço geográfico alargado, ou seja, a 

nível mundial uma vez que “alguns indivíduos são parte do problema, mas qualquer 

pessoa pode ser parte da solução uma vez que pode fazer pressão para a mudança de 

determinadas estruturas” (Andreotti, 2014, p. 63). É por essa razão que urge que a 

Cidadania Global seja trabalhada nas escolas como forma de consciencializar os alunos 

para as problemáticas mundiais, com o intuito de estes perceberem que são membros de 

uma sociedade e, como tal, têm o dever de desempenhar um papel ativo. A Educação 

para a Cidadania global visa estabelecer competências e valores que promovam nos 

alunos o respeito pelos direitos humanos e igualdade de oportunidade para todos, 

visando o “respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela 

solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático”, 

tendo o dever de suprimir qualquer tipo de discriminação e de exclusão social (Martins 

et al., 2017, p. 15). 

Descrição do Estudo 

Este estudo foi implementado nas aulas de História e Geografia de Portugal, numa 

escola Básica em Viana do Castelo com alunos de uma turma do 6º ano de escolaridade, 

no âmbito da prática de Ensino Supervisionada.  
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Para este estudo contamos com 13 participantes, nomeadamente três do sexo feminino 

(23,1%), sendo que duas tinham onze anos (67,6%) e uma tinha doze anos de idade 

(33,3%). Quanto aos restantes participantes, sendo eles do sexo masculino (76,9%), 

quatro tinham onze anos (40%) e seis tinham doze anos de idade (60%). 

Como o número de elementos do sexo feminino é muito reduzido em relação ao sexo 

masculino, optamos por apresentar os dados por frequência e não por pontos 

percentuais, para possibilitar um entendimento mais claro do tema sendo importante, 

neste tema em estudo, compreender as posições das meninas e dos meninos.  

A investigação foi planeada e planificada previamente, tendo sido elaborado um 

documento orientador com a descrição de todo o trabalho a ser desenvolvido com os 

participantes, como se pode observar no quadro abaixo. 

Quadro 1. Descrição do estudo implementado 

 

Atividades 

 

 

Objetivos 

Questionário inicial 

Implementado antes de introduzir qualquer 

ideia sobre o tema “Igualdade de Género”. 

 

O objetivo consistiu em averiguar 

previamente as conceções dos participantes. 

Tarefa 1 

Foi lida uma pequena história em voz alta 

para a turma, onde as personagens não 

estavam identificadas e pretendia-se que os 

participantes elaborassem um desenho, 

criando as personagens através das 

informações dadas. Estes tiveram de desenhar 

como imaginavam ser as personagens 

apresentadas na história. 

 

O objetivo consistia em compreender quais as 

ideias prévias que os participantes tinham 

sobre género e se estas foram condicionadas 

pelos padrões socialmente estabelecidos. 

Tarefa 2 

Projeção de uma imagem a preto e branco de 

dois bebés e foi colocada a seguinte questão: 

“Qual dos bebés é o menino e qual deles é 

menina?”. De seguida, foi projetada a mesma 

imagem, mas desta vez com cor: um dos 

bebés tinha um gorro azul e outro um gorro 

cor-de-rosa. Foi colocada a mesma questão 

que anteriormente. 

 

Com esta tarefa pretendia-se que os 

participantes concluíssem que existem 

caraterísticas definidas à nascença e 

caraterísticas definidas através da cultura de 

cada indivíduo. 

Tarefa 3 

Foram colocados vários brinquedos numa 

mesa, tais como: pião, livro, peluche, barbie, 

carrinho, casa de bonecas, bola, legos, corda, 

skate, balde e pá, etc. Foi pedido à turma que 

separasse os brinquedos por categorias, sendo 

elas: “brinquedos de menino”, “brinquedos de 

menina” e “brinquedos de menino e de 

menina”. 

 

Esta atividade teve como objetivos: perceber 

as esferas onde as questões de género estão 

presentes e de que forma são transversais na 

vida das pessoas; refletir sobre estereótipos de 

género e os papéis desempenhados por 

mulheres e homens; compreender a influência 

que os estereótipos de género têm nas suas 

relações laborais; valorizar a participação 
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igualitária de mulheres e homens na esfera 

pública. 

Tarefa 4 

Realização do “Jogo do pé coxinho”, onde a 

turma foi dividida em pares e os participantes 

tiveram de correr ao pé coxinho de uma ponta 

da sala à outra. Foi-lhes informado que 

deveriam empenhar-se na tarefa pois seriam 

atribuídos prémios. A ideia deste jogo 

consistiu na atribuição de prémios mais 

“valiosos” para os meninos, isto é, quer os 

meninos fossem ou não os vencedores da 

corrida, receberiam um prémio maior do que 

as meninas.   

 

O objetivo da realização deste jogo prendeu-

se com o questionamento acerca do motivo de 

as meninas receberem um prémio menor, 

sendo esperada uma “discussão” sobre a 

injustiça desta decisão, com o intuito de 

realizar um paralelo com a vida real. Isto é, 

despertar os participantes para o facto de 

muitas vezes, as mulheres receberem menos 

que os homens mesmo fazendo o mesmo 

trabalho que eles.  

 

Atividade final 

Foi proposto aos participantes que 

realizassem, em grupos de quatro elementos, 

um pequeno teatro. Deste modo, foi-lhes 

pedido que encenassem uma história. Estas 

histórias abarcavam quatro temas onde a 

mulher pode ser discriminada, sendo eles: 

Educação, Profissional, Violência e Família 

 

O objetivo prendeu-se com a identificação da 

cena retratada na história, refletindo sobre a 

justiça da mesma, que elementos deveriam 

tomar uma posição e soluções de combate. Os 

participantes deveriam formular as suas 

próprias ideias e pensarem na melhor forma 

de encenar para os restantes colegas a cena 

que lhes foi atribuída. 

Questionário final 

Implementado no final da investigação. 

 

O objetivo consistiu em averiguar se a 

temática abordada no estudo empírico tinha 

sido assimilada 

 

Metodologia 

Perante o problema atrás enunciado, é fundamental descrever o percurso metodológico 

em que nos apoiamos. Segundo Coutinho (2005), a investigação científica resulta da 

contínua atitude do homem em querer conhecer o mundo para o dominar e assim se 

foram encontrando respostas para os diversos problemas que iam surgindo, acarretando 

inúmeros conhecimentos que chegaram aos nossos dias. A mesma autora afirma que a 

investigação científica parte de duas questões, sendo elas: “Qual é o meu problema?” e 

“Que devo fazer?” (p. 1). Para que este processo seja exequível é essencial a tomada de 

decisões, passando estas pelas opções metodológicas e assim ser possível ao 

investigador responder às questões de investigação e progredir no conhecimento. Desta 

forma, é crucial compreender a relevância de uma adequada apropriação dos métodos, 

isto é, não existindo métodos considerados “melhores” do que outros, mas sim métodos 

mais eficazes consoante a investigação em questão. Como tal, só assim é possível 

construir conhecimentos significativos para determinado campo científico. Deste modo, 

é fundamental pensar criteriosamente no que se pretende fazer, nomeadamente quais os 

objetivos que se desejam alcançar e, após essa análise, optar pelo melhor método a 
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utilizar. Mantendo o foco nesta linha de pensamento, em primeiro lugar, é preciso 

considerar qual o paradigma que sustenta a investigação desenvolvida. Numa 

investigação, após ser apontado o problema e quais as questões de investigação, sendo 

essas às quais se pretende dar resposta mais tarde, é preciso planear o caminho para se 

alcançar as respostas. Estando esses pontos alinhavados, é essencial decidir qual o 

paradigma que se irá utilizar, pois cada investigador tem a sua forma de ver o mundo. 

Assim, é preciso ter em conta que os contextos sociais, culturais, históricos e políticos 

devem ser considerados, pois influenciam a investigação, consoante as opções tomadas. 

Em consequência, um paradigma pode ser entendido como os “óculos” que o 

investigador emprega para analisar os fenómenos que pretende avaliar e os resultados 

dependem das “lentes” utilizadas. Coutinho (2005) esclarece que este conceito se 

prende a um conjunto estruturado de componentes, como as crenças e valores, práticas 

partilhadas por uma comunidade científica, aspirando uma legitimação num 

determinado momento histórico (p. 61). Nesta investigação em concreto, o paradigma 

relacionado ao estudo é de natureza interpretativa ou qualitativa pelo facto de estar 

associado à construção de uma realidade, sendo esta abstrata, já que o seu objeto de 

análise se elaborou numa condição processual. A investigação interpretativa tem em 

atenção os seus participantes e as respetivas atitudes e/ou comportamentos: “No 

contexto do paradigma interpretativo, o objeto de análise é formulado em termos de 

acção (…) o investigador postula uma variabilidade das relações entre as formas e de 

comportamento e os significados que os actores atribuem através das suas interações 

sociais” (Hébert, Goyette & Boutin, 2005, p. 39).  

Como já referido anteriormente, é essencial definir qual a metodologia a adotar para 

determinado estudo, consoante a direção que pretendemos seguir, contudo, também é 

imprescindível fundamentar a abordagem metodológica seguida para o paradigma em 

questão. Esta escolha pode ser justificada por dois motivos: observação participante, 

incluindo a recolha de dados e análise documental e a vantagem do acompanhamento da 

evolução dos participantes no momento da implementação das tarefas.   

A metodologia qualitativa emprega um papel relevante na interpretação de fenómenos 

sociais e, neste enquadramento, “compreensão”, “significado”, “descrição”, “análise” e 

“interpretação” são as palavras-chave. Coutinho (2005) acrescenta que esta tem o 

objetivo de entrar no mundo pessoal dos sujeitos em determinado contexto social com o 

objetivo de alargar as suas reflexões acerca das práticas educativas do campo em estudo 
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(p. 62). No caso do investigador “é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto das suas 

pesquisas (…)” (Gerhardt & Silveira, 2009, p. 32), ou seja, é necessário que o 

investigador interaja com o campo para recolher dados e se predisponha ao constante 

questionamento.  

Ao nível do método de investigação, tendo em conta as caraterísticas do estudo que 

levamos a cabo, corresponde a um estudo de caso. Deste modo, este método contempla 

mais-valias no sentido de “constituir uma contribuição importante para o 

desenvolvimento científico (…) como pode permitir uma visão em profundidade de 

processos educacionais, na sua complexidade contextual” (Duarte, 2008, p. 114). 

Coutinho (2005) atesta que esta abordagem metodológica é “um plano de investigação 

que envolve o estudo intensivo e detalhado de uma entidade muito bem definida”, ou 

seja, o caso em vigor (p. 74). Sinteticamente, segundo a mesma autora (idem), o estudo 

de caso baseia-se no raciocínio indutivo, vigorosamente sujeito ao trabalho de campo, 

que não é experimental e que se assenta em fontes de dados múltiplas e variadas (p. 81). 

Assim, esta abordagem é apropriada sempre que o investigador se questionar “como?” e 

“porquê?” e quando se deseja uma descrição ou análise de fenómenos que se tem 

acesso. 

Em síntese, este estudo foi desenvolvido através de um estudo de caso, sendo este o 

método de investigação adotado e tendo por base o paradigma interpretativo 

(qualitativo), no entanto, com algum tratamento quantitativo. Este tratamento teve como 

finalidade a objetividade dos dados obtidos através de um questionário inicial e um 

outro, passado no final do estudo e preenchido pelos alunos. 

No que diz respeito às técnicas e instrumentos de recolha de dados foram utilizadas três 

nesta investigação, sendo elas a observação direta, inquérito por questionário impresso e 

análise documental. “A observação, o questionário, a entrevista e o estudo dos 

documentos constituem os utensílios de trabalho quotidiano do perito, quer ele seja 

homem de acção, auditor, avaliador, consultante ou investigador” (Ketele & Roegiers, 

1998, p. 12). A observação direta “consiste na recolha de informação, de modo 

sistemático, através do contacto directo com situações específicas” (Aires, 2015, pp. 24 

e 25). Logo, é crucial prestar muita atenção e ter delineado anteriormente qual o 

objetivo final, para que, em contexto, o investigador selecione a informação essencial e 

se desprenda da informação acessória. Deste modo, optou-se por esta técnica pois tem 

um “carácter intencional e sistemático e permite-nos obter uma visão mais completa da 
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realidade de modo a articular a informação proveniente da comunicação intersubjectiva 

entre os sujeitos com a informação de carácter objectivo” (Aires, 2015, p. 25). 

Quanto ao inquérito por questionário é selecionado um conjunto de perguntas com o 

objetivo de questionar os participantes sobre diversas situações (sociais, profissionais, 

familiares, etc.) ou para se obter opiniões relativas a um determinado tema. 

Resumidamente, “é o instrumento típico dos planos do tipo survey/correlacionais em 

que se pergunta aos sujeitos a informação que se pretende” (Coutinho, 2014, p. 140). 

Relativamente à análise documental é importante esclarecer que “embora a expressão 

«análise documental» possa remeter-nos para o pólo teórico devido à utilização do 

termo «análise», ela é igualmente utilizada para designar um tipo de recolha de dados 

nas ciências humanas” (Hébert, Goyette & Boutin, 2005, p. 143). Como tal, o 

investigador analisa documentos realizados pelos participantes, sendo esta uma técnica 

“que tem, com frequência, uma função de complementaridade na investigação 

qualitativa, isto é, utilizada para «triangular» os dados obtidos através de uma ou duas 

outras técnicas” (idem, p. 144). 

Análise de dados 

Os dados obtidos no questionário inicial quando cruzados com o questionário final 

revelam que se verificaram mudanças nas ideias pré-concebidas dos alunos. As 

atividades desenvolvidas permitiram-nos alcançar os objetivos traçados. Assim, no que 

respeita aos estereótipos acerca dos papéis de género prendeu-se com o 

desconhecimento do significado destas duas palavras. No questionário inicial, nenhum 

aluno revelou dominar o significado da palavra “género”, acabando por confundir com 

o significado da palavra “sexo”. Foi essencial os participantes compreenderem que 

“sexo” nos remete para as caraterísticas biológicas, sendo essas confinadas ao sexo 

feminino e ao sexo masculino desde a nascença. São estas as caraterísticas que nos 

definem enquanto homens ou mulheres e não as questões de género. Quando os 

participantes foram confrontados com a diversidade de gostos patente na própria turma, 

onde as próprias meninas/meninos possuíam preferências distintas entre si, despertou o 

entendimento da multiplicidade entre indivíduos de sexos distintos ou não. Assim, os 

participantes depararam-se com uma realidade diferente daquela que idealizavam, 

começando a refletir sobre a importância da liberdade de escolha, sendo ela de 

vestuário, profissão, brinquedos, cores, etc. Assim, constatou-se que as ideias que os 
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participantes apresentaram tanto no questionário inicial, como nas sessões destinadas ao 

estudo, eram notoriamente apoiadas em imposições sociais, assim como outras 

provinham do total desconhecimento sobre a temática em questão. Logo, numa fase 

inicial (questionário inicial e implementação da sequência didática), os participantes 

atribuíam, por exemplo, cores, profissões e brinquedos a determinado sexo, revelando 

conceções influenciadas por padrões socialmente estabelecidos. No entanto, numa fase 

posterior (questionário final), os participantes já demonstraram compreender o impacto 

dos preconceitos acerca de papéis de género, as esferas onde questões de género estão 

presentes e a transversalidade na vida das pessoas, apontando nas respostas o respeito 

pela individualidade. Tornando-se capazes de refletir sobre estereótipos e os papéis 

desempenhados por mulheres e homens, valorizando a participação igualitária na esfera 

pública. Estes factos foram evidenciados na evolução proveniente da implementação 

deste estudo, notoriamente patenteado no questionário final. De um modo geral, 

podemos constatar que, numa grande maioria, todos os participantes assimilaram o 

impacto que os estereótipos de género têm na sociedade, desenvolvendo 

constrangimentos irreversíveis e, desta forma, todos se demonstraram recetivos a 

contornar essa situação, empenhando-se desde início, refletindo sobre a importância das 

“lutas” feministas tanto em Portugal, como no mundo. Para uma melhor compreensão 

dos resultados obtidos apresentamos, na seguinte tabela, a confrontação das respostas 

obtidas sendo que o sinal “visto”, o sinal “igual” e o sinal “cruz” significam, nesta 

ordem, “opinião que evoluiu positivamente” / “opinião” que se manteve / “opinião” que 

regrediu. 

Tabela 1. Confrontação das respostas obtidas em ambos os questionários 

 

 

 
 

Prontidão quanto à 

execução de tarefas 
domésticas no 

futuro. 

 

 

Significado 
das palavras 

“Sexo” e 

“Género”. 

 

Igualdade 

de direitos 

entre 
homens e 

mulheres 

ao longo 

do tempo. 

 

Importância das 

“lutas” 
feministas. 

Existência 

da 

diferença 
salarial. 

Quem pode 

brincar com 

determinado 
brinquedo ou 

desempenhar 

determinada 

profissão. 

Se nascesse um 

bebé e tivessem de 

oferecer uma peça 
de roupa, que cor 

escolheriam. 

ALUNO 

Nº 1 
✓  ✓  ✓  = ✓  ✓  ✓  

ALUNO 

Nº 2 
✓  ✓  = = = ✓  ✓  

ALUNO 

Nº 3 
✓                             X ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    

ALUNO 

Nº 4 
✓  ✓  = = ✓  ✓  ✓  
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Conclusão  

Inicialmente, optamos por indicar que é possível interligar temáticas que a Educação 

para o Desenvolvimento se apropria, com a disciplina de História e Geografia de 

Portugal. Mais concretamente, neste estudo, interligou-se a temática da Igualdade de 

Género com o tema “Portugal do século XX”, partindo da adesão de Portugal à União 

Europeia e a organizações internacionais como a ONU, e esta articulação desenvolveu-

se com êxito. Também fomos capazes de dar resposta à questão de investigação, sendo 

ela que motivou este estudo e, como tal, constatamos que as ideias prévias dos 

participantes sobre as questões relacionadas com a Igualdade de Género eram baseadas 

em estereótipos. Isto é, as ideias que os participantes apresentaram tanto no questionário 

inicial, como nas sessões destinadas ao estudo, eram notoriamente apoiadas em 

imposições sociais, assim como outras provinham do total desconhecimento sobre a 

temática em questão. 

Todo o caminho investigativo percorrido segundo a questão de investigação “Que ideias 

prévias apresentam os alunos sobre as questões relacionadas com a Igualdade de 

Género?” foi uma mais-valia para o desenvolvimento do pensamento crítico, abrindo 

mão de ideias preconcebidas inerentes ao mundo que nos rodeia e, neste sentido, o que 

possibilitou esta mudança de pensamento foi as diversas propostas didáticas que 

levaram a que os objetivos fossem atingidos. 
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✓  ✓  = = = ✓  = 

ALUNO 

Nº 13 
✓  ✓  ✓  = = ✓  ✓  
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Poesia com animação - intertextualidades e (re)construção de sentidos 

na leitura do texto e do mundo 
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Resumo. No 2.º CEB é importante que os alunos consolidem os seus 

projetos de educação literária, participando em experiências gratificantes 

de leitura. A este nível o texto poético, graças ao fulgor criativo da palavra, 

revela-se um género desafiante e promissor para pensar, refletir e 

despertar consciências desatentas e ou em formação. Neste entendimento, 

apresenta-se um projeto desenvolvido com estudantes do 6.º ano de 

escolaridade, cujos objetivos principais foram: i) desenvolver a capacidade 

de compreensão, de interpretação e de fruição do texto poético; e ii) 

desenvolver a capacidade de apreciar criticamente a dimensão estética do 

texto poético, e perceber nas conexões que estabelece com outras 

linguagens: experiências, valores, realidades de valor global e de 

compromisso. O estudo descreve um projeto de intervenção pedagógica 

supervisionada, desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ensino do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e Português e História e Geografia de Portugal no 

2.º CEB, da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. Optou-se 

por, numa primeira etapa, identificar as conceções e as capacidades 

interpretativas dos alunos em relação ao texto poético. Na segunda etapa, 

desenhar e implementar a intervenção didática - um projeto de leitura 

denominado “Viagem pela poesia”, que permitiu o contacto com o texto 

poético, a interpretação, as conexões com outras linguagens como a 

música, a arte, a imagem, o estabelecimento de relações intersemióticas, a 

intertextualidade e a (re)construção de sentidos. Finalizou-se com a etapa 

de aferição, analisando as conceções finais e as capacidades interpretativas 

dos alunos após a viagem pela poesia. Atendendo à problemática em 

estudo, selecionou-se uma metodologia de natureza descritiva e 

interpretativa. A recolha de dados baseou-se na planificação das aulas, na 

observação e em questionários aplicados no início e no final da 

intervenção. Os resultados mostram que os alunos apresentam mais 

sensibilidade poética, fazem interpretações de carácter mais inferencial, 

colocam ao serviço da leitura as suas experiências e emoções e referem que 

a poesia faz parte do real.  

Palavras-chave: poesia; construção de sentidos; educação literária. 

 

Introdução 

Os documentos de referência do Ministério da Educação para a aprendizagem da língua 

portuguesa, Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico (2015), 

(PMCPEB) e Aprendizagens Essenciais (2018), (AE), e de modo particular para o 2.º 

CEB, no domínio da Educação Literária, preveem para este nível de ensino de 
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escolaridade que os alunos continuem o seu projeto de consolidação de leitores através 

de experiências gratificantes de leitura, oportunas para o desenvolvimento da 

compreensão, da interpretação crítica e da fruição de textos literários de géneros e 

multimodalidade diversificada. Aguarda-se igualmente o contacto com textos cuja 

densidade temática se torne cada mais alargada e eclética no sentido de os alunos serem 

capazes de interagir de modo eficaz e produtivo com os sentidos do texto, ativando e 

mobilizando vivências, conhecimentos, e tomando consciência para o modo como os 

assuntos, as experiências e os valores são representados nesses mesmos textos. De 

facto, são diversos os temas e discussões que se podem levantar durante a leitura do 

poema. Cabral (2002, p.41), refere que “(…) a poesia, pela força que a carateriza, pode 

legitimamente ser considerada como meio privilegiado de sensibilização para os valores 

que, tal como os saberes, deverão ser objeto de um tratamento pedagógico transversal”. 

Deste modo, o papel do professor afigura-se crucial no planeamento estratégico da 

abordagem ao texto poético, pois, para além de considerar a dimensão estética do 

poema, deve estar disponível para as diversidades temáticas e culturais que provocam 

ao sujeito-leitor o entendimento do mundo e da humanidade, de uma forma estimulante 

e empática. Neste sentido, apresenta-se um estudo cujo objetivo principal, assente 

nestas premissas apresentadas, foi reconhecer na abordagem pedagógica ao texto 

poético e na sua interpretação temáticas associadas aos valores e às realidades do 

mundo. 

Fundamentação teórica 

A poesia na transversalidade de sentidos – o encontro de si e do outro 

A poesia continua a ser entendida pela sua forma peculiar de expressão, no dizer de 

Aguiar e Silva (2002, p. 43) “caracteriza-se pelo ornato (kosmos), pelo vocabulário 

escolhido e pelo sábio uso do tropos”. Uma linguagem artística que se distingue da 

prosa pela interdependência semântica que estabelece entre o código métrico e os 

códigos fónico-rítmico, estilístico, gráfico. Em conjunto, estas características provocam 

modos peculiares de ler e compreender o texto poético. Isto é, “o som e o ritmo, a 

musicalidade e a cadência, a métrica e a rima, as figuras de estilo, a distorção linguística 

e a plurissignificação e representação multinivelada, a acumulação de imagética e a 

construção de uma linguagem com múltiplos níveis são (…) meios pelos quais a mente 

é dirigida para níveis e estilos de compreensão peculiares “(Ribeiro, 2008, p.8). O texto 
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poético abre-se a uma pluralidade de sentidos, estando aberto à experiência de vida do 

leitor e à forma como este interage com os signos que são constitutivos da linguagem 

poética. Siméon (2015) refere que a poesia exercita em nós o músculo da atenção, 

ajudando a revelar o que é real, o que é vivido e experienciado por um ser – o poeta – 

atribuindo valor e profundidade às insignificâncias do real. Nesta linha argumentativa, 

aponta Aguiar e Silva (2002), quando diz que “o mundo exterior, as coisas, os seres, a 

sociedade e os eventos históricos não constituem um domínio alheio ao poeta lírico, 

nem este pode ser figurado como um introvertido total, miticamente insulado numa 

integral pureza subjetiva (p. 583).” Também, Siméon (2015) partilha da mesma ideia, 

referindo que a poesia nasce do âmago do poeta – “(…) é a experiência daquele que fala 

na sua carne, no seu sangue, no seu olhar” (p. 25). 

Ao contrário do que se poderia pensar, o poeta não é um ser evadido do mundo. 

Portanto, pensar que o poeta e, por sua vez, a poesia que escreve é resultado de uma 

evasão do mundo e da sua realidade, é aceitar que esta não faz parte do real, mas sim de 

um universo imaginário que nada tem para nos dizer, a não ser distrair. Nas palavras de 

Siméon (2015) “considerar a poesia como um afastamento do real, um arrancar-se às 

coisas graves e sérias para ficar só com o venial, o ligeiro, o feliz, o doce, o terno, é 

mentir e trair” (p.25). Talvez, por isso, a poesia não seja “fácil” e popular nas práticas 

de ensino e de leitura, pois faz pensar, faz questionar, não se assume como 

entretenimento para a nossa consciência adormecida, pelo contrário desperta-a. Nas 

palavras de Toré (2010), a rejeição aos poemas advém de uma busca de emoções fáceis 

e efémeras, algo que a poesia não está disposta a dar (p.67). A poesia exige esforço, 

força à lucidez, não é condescendente, ela é antes de mais um espaço para se 

problematizar. O encontro com o poema implica atenção, paciência e desconforto. 

Acima de tudo, ao contactar com a poesia é importante “(…) não se sentir desapossado 

por nem tudo estar dito, e compreender que o caminho do sentido é um caminho 

pessoal” (Siméon, 2015, p.39). 

Deste modo, compreender implica abrir a porta do interior do nosso ser, para habitar 

nesse espaço que é o poema. O caminho da compreensão passa por um abraço ao 

poema. Ora, um abraço envolve um contacto próximo, implica sentir uma presença e o 

seu calor, é “(…) compreender com as tripas, a carne, (…) é mobilizar a sua memória” 

(Siméon, 2015, p. 39). O modo de compreensão poética é abrangente, apela diretamente 

às sensações, às emoções, às imagens e às nossas experiências. Cada ser perceciona um 
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poema à luz do seu ser, deste modo, não podemos esperar uma visão universal, 

devemos renunciar a esta e reivindicar a subjetividade. Assim, ao mobilizar o ser para o 

poema, ao assumir uma postura de que nada é certo e questionável, o mesmo dará em 

troca uma pluralidade de sentidos, que podem auxiliar a reflexão acerca de vários temas. 

A poesia no contexto formal da aprendizagem 

A poesia concorre para a formação de cidadãos críticos, criativos, dotados de 

sensibilidade e capazes de viver poeticamente o conhecimento e o mundo (Drummond 

de Andrade, 2003). Com sentido de justiça, hábeis na reflexão e no questionamento, e 

coerentes e aptos para a mobilização de esforços que possam tornar o mundo um lugar 

mais pacífico. É inquestionável, por isso, a sua presença nos programas escolares e 

consequentemente nas salas de aula. 

De acordo com Cabral (2002), o tratamento da poesia na escola tem de ser um longo 

processo iniciado em idades precoces, com etapas diferenciadas, de acordo com as fases 

de desenvolvimento infantil e juvenil, e com procedimentos adaptados a essas fases. 

Para a mesma autora, o texto poético não pode, nem deve ser tratado como objeto 

esporádico, pelo contrário deve ser promovido de forma programada, ativa e 

esclarecida, com espaço próprio e metodologias pertinentes, indo ao encontro da 

experiência leitora e das motivações dos alunos. Neste sentido há aspetos 

particularmente sensíveis a levar em consideração na exploração do texto poético na 

sala de aula: os textos selecionados e o planeamento da exploração didática. 

Começamos por fazer referência à seleção dos textos poéticos. Com efeito, os textos 

devem ser selecionados tendo atenção a potencialidade motivacional que pode despertar 

nos estudantes, e isto só é possível se eles forem capazes de ler e perceber o que leem. 

Para isso o professor deve ter em conta que os textos escolhidos devem ser adequados à 

capacidade compreensiva do aluno, à sua proficiência linguística e estilística, evitando 

textos demasiado herméticos e obscuros e por isso inacessíveis aos leitores. Outro 

aspeto igualmente importante na seleção dos textos poéticos é o critério temático. É 

apropriado a eleição de temas que entrem em interação com os universos de referência 

dos estudantes, que sejam reconhecidos por estes, que façam parte das suas 

experiências, que abarquem diferentes visões da vida e do mundo em todo o seu evoluir 

e fundamentalmente que facilitem a aproximação do aluno da linguagem poética e dos 

poetas. Nesta lógica desperta-se a curiosidade, a análise polifacetada da realidade e 
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promovem-se reflexões múltiplas em torno de temas tão diversos como a dicotomia 

guerra e paz, os direitos humanos, a igualdade, aceitação do outro e da sua diferença, a 

multiculturalidade, o ambiente e a educação para a cidadania global. Finalmente, é 

fundamental que os textos sejam autênticos.  

Relativamente ao planeamento da exploração didática, é importante encontrar uma 

resposta metodológica que permita aos estudantes desenvolver processos criativos e 

interpretativos da poesia, apropriando-se do tema do poema e reconstruindo 

significados e conhecimentos culturais, sociais, históricos e políticos. Respeitando a 

integridade e propriedade do texto, joga-se com as suas características linguísticas, 

fónico-rítmicas, estilísticas, temáticas e expressivas; constrói-se a sua interpretação, 

favorece-se a diversidade de leituras, e promove-se o enriquecimento literário e o gosto 

estético do aluno. Neste entendimento, a exploração didática deve contemplar 

atividades com possibilidade de serem operacionalizadas em momentos diferentes. 

Atividades para uma fase de pré-leitura, orientadas para a motivação da leitura e criação 

de um ambiente favorável à receção do texto. Atividades de leitura propriamente ditas, 

nesta fase faz-se a leitura expressiva do poema. E por fim, as atividades posteriores à 

leitura, fase de excelência para o compromisso dos alunos com o poema. Como refere 

Busto (2012), as atividades que se desenvolvem após a leitura devem estar ao serviço 

do poema, favorecendo a criatividade, o intercâmbio de leituras, a descrição da 

linguagem literária, a perceção do ritmo e da musicalidade. Devem também favorecer a 

negociação e (re)construção de significados, a expressão de sentimentos, valores e 

opiniões, através de relações de intertextualidade, correspondência e associação, assim 

como o estabelecimento de conexões sociais, políticas e culturais.  

Opções metodológicas 

Face a este enquadramento, desenvolveu-se um estudo que pretendeu não só fomentar o 

gosto pela leitura e pela (re)construção de sentidos à volta do texto poético, como 

também, através das diferentes leituras e das conexões possíveis permitidas pelo texto, 

discutir/refletir acerca de assuntos e problemáticas pertinentes que caracterizam e 

afetam a sociedade atual e o mundo em que vivemos. O estudo desenvolveu-se num 

total de seis semanas, em aulas de 90 minutos, numa turma de 6.º ano de escolaridade, 

constituída por um total de dezassete alunos, com idades compreendidas entre os doze e 

os treze anos. Optou-se por uma metodologia de cariz qualitativo, com vertente 
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interpretativa e descritiva. Na recolha de dados usou-se a planificação das aulas, a 

observação e os questionários aplicados aos alunos. 

Realizou-se uma primeira fase de diagnóstico, cujos objetivos foram identificar as 

representações que os alunos tinham sobre a poesia e analisar as suas capacidades 

interpretativas. Para a recolha de dados desta fase aplicou-se um questionário, dividido 

em duas partes, a parte A para o primeiro objetivo - as representações dos alunos -, 

constituída por quatro questões abertas sobre a relação e as experiências dos alunos com 

o texto poético; a parte B para o segundo objetivo - as capacidades interpretativas dos 

alunos -, apresentava um teste de interpretação de leitura do poema “Mina” de Luísa 

Ducla Soares. 

Numa etapa posterior, e tendo por base a análise dos dados recolhidos na fase 1, 

implementou-se uma intervenção educativa, designada por “Viagem pela poesia”. Nesta 

2.º fase a abordagem metodológica desenvolveu-se no sentido de permitir ao aluno 

apropriar-se dos poemas e dos seus temas em profundidade, de modo a que fosse 

possível integrar uma ampla busca de sentidos face ao poema e à aquisição de novas 

aprendizagens. Na terceira e última fase, fez-se a aferição da viagem poética realizada, 

aplicando novamente o questionário usado na fase de diagnóstico. Procurou-se verificar 

se as representações que os alunos tinham sobre a poesia se mantinham iguais às 

manifestadas no início do estudo e procurou-se também perceber se as capacidades 

interpretativas dos alunos apresentavam alguma evolução relativamente às da fase 

inicial. Para analisar e aferir as capacidades interpretativas dos alunos (fase 1 e 3), 

seguiu-se o modelo de classificação de níveis de compreensão da leitura proposta por 

Català, Català, Molina e Monclùs (2001). Deste modo o teste de interpretação do texto 

poético era constituído por questões de compreensão literal, inferencial, crítica e 

reorganização. As questões de compreensão literal para reconhecer informação presente 

no poema de modo explícito; as de compreensão inferencial buscam fazer predições, 

inferir os sentidos implícitos do poema, interpretar linguagem metafórica; as de 

compreensão crítica para os alunos emitirem juízos de valor ou formularem opiniões; e 

as de reorganização visam compreender o poema estruturando a informação sob a forma 

de sínteses, resumos. 
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Descrição e interpretação dos resultados 

Fase de diagnóstico - Os alunos e a poesia – opiniões e capacidade interpretativa 

Os dados recolhidos para a fase diagnóstico resultaram de um questionário (designado 

teste 1), cujos objetivos foram proceder ao levantamento das representações dos alunos 

acerca da poesia e diagnosticar as suas capacidades interpretativas. Estes dois objetivos 

ditaram a estrutura do questionário em duas partes distintas. A parte A, com questões 

abertas sobre a relação e as experiências dos alunos com o texto poético e a parte B, 

com a análise do poema Mina de Luísa Ducla Soares. 

Os dados recolhidos permitem perceber que a maioria dos alunos associa o texto 

poético a um texto com rima, representado por quadras, que serve para expressar 

sentimentos de afeto e beleza. Foram comuns respostas como: “(…)  para ler poesia é 

preciso rimas e eu gosto muito de as ler”; “(…) acho que é engraçada e divertida e a 

poesia é pequena para ler.”. Tais representações vão ao encontro do que é criticado por 

Siméon (2015), acerca dos preconceitos e mal-entendidos de que a poesia, todavia é 

vítima. Estas interpretações decorrem das palavras do autor “(…) uma representação 

restrita do que poderia ser a poesia, reduzida a uma forma fixa e regular – (…) – e isso 

traduz a permanência de um corpus restritivo, isto é, de um certo número de textos que 

encontramos sempre e que congelam a representação que temos da poesia” (p.21).  

Os alunos declaram que a exploração do texto poético nas aulas de Português é 

importante, argumentando que com a sua leitura adquirem “mais conhecimentos e a 

nossa imaginação aumenta.” Apesar de não se encontrar explícito, os alunos conseguem 

perceber de forma algo imatura que o poema não é apenas a presença de rimas, mas que 

também pode ser portador e objeto de saberes. Tal conceção vai ao encontro do que é 

defendido por autores como Siméon (2015), Guedes (1990) e Ribeiro (2007), segundo 

os mesmos, o trabalho com o texto poético permite à criança experienciar, comparar e 

decifrar sentidos, ao mesmo tempo que envolve um questionamento e uma reflexão 

constante. Este modo de exploração permite, assim, descobrir e/ ou ampliar novos 

significados, que conduzem, por sua vez, à obtenção de novos conhecimentos.  

Quanto ao seu nível interpretativo podemos mencionar que os alunos, nesta fase inicial, 

se depararam com diversas dificuldades tanto na compreensão do poema em si, como na 

formulação das respostas às questões colocadas. De facto, é necessário aqui apontar que 
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o modo como os alunos construíram a interpretação do poema foi baseada na 

literalidade das palavras, o que os levou a recolher informações parciais sobre o poema.  

Desta maneira, a construção da sua interpretação ficou, desde logo, fragilizada pelo 1.º 

verso do poema – “Nos meus sonhos de menina”. Efetivamente, grande parte dos 

alunos associaram a mensagem do poema ao sonho de uma menina, como são exemplos 

de resposta as seguintes afirmações: “(…) queria-nos transmitir a mensagem de que nós 

não devemos desistir dos nossos sonhos”; “Todos podemos sonhar”. Esta associação do 

poema à presença do sonho condicionou a interpretação da última estrofe – Tenho o 

sonho em estilhaços: / fiquei sem pernas, sem braços”. Confrontados com os dois 

versos, a maioria dos alunos alegou que nos últimos versos estava expresso a destruição 

dos sonhos da menina. Apenas dois alunos interpretaram que o poema apresentava um 

alerta para as guerras que estão presentes no mundo e que afetam muitas crianças. 

Outro facto que contribuiu e conduziu para uma interpretação muito limitada do poema, 

caraterizou-se pelo desconhecimento dos alunos face à palavra “mina”. As respostas 

obtidas permitem concluir que 75% dos participantes não percebeu e, tão pouco ouvira 

o termo antes. No entanto, apesar das respostas pouco esclarecedoras que os alunos 

deram, estes conseguiram perceber que a palavra variava de sentido, conseguindo fazer 

a distinção do seu valor positivo e negativo. Em outros casos os alunos associaram a 

palavra “mina” ao diminutivo de menina, e nesse sentido fizeram a interpretação do 

poema em conformidade com este valor. 

Na última questão era pedido aos alunos que nomeassem, para além da guerra, outro 

tipo de situações problemáticas por eles conhecidas e que preocupam o mundo e a 

sociedade em geral. As respostas foram variadas, percebendo-se que provinham dos 

seus próprios universos de referência. Na maior parte das respostas surgiu a referência 

aos incêndios, à poluição, ao acesso à educação e à fome.  

Após a análise aos questionários desta fase de diagnóstico, constatou-se que era 

necessário fazer uma abordagem pedagógica que possibilitasse a este grupo um contacto 

mais estimulante e significativo com o texto poético. Desta forma, foi planificada a 

intervenção educativa, designada por “Viagem pela poesia” para proporcionar aos 

alunos experiências e explorações diversificadas de leitura com o texto poético.  
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Intervenção educativa - descrição da viagem pela poesia  

Na viagem pela poesia os alunos tiveram a possibilidade de realizar atividades de leitura 

poética, leram, ouviram ler, fizeram exercícios de interpretação literária, realizaram 

comentários e estabeleceram intertextualidades com outros formas de expressão, como a 

música, a imagem, o cinema. Desta forma modo os alunos iam experienciando, 

comparando e decifrando sentidos, num registo de questionamento e reflexão, em 

direção a novos significados e a novos conhecimentos. Ao longo das semanas, os alunos 

fizeram a leitura de 14 poemas: Acalanto de John Talbot de Manuel Bandeira; Mãe 

Negra de Aguinaldo Fonseca; Lá no Água Grande, de Alda do Espírito Santo; 

Quitandeira de Luana, de Maria Eugénia Lima; A borboleta e Os coelhinhos, de Odylo 

Costa Filho; Instante, de Miguel Torga; Boa noite, de Sidónio Muralha; A íbis, de 

Fernando Pessoa; Alforreca e Faneca, de Violeta Figueiredo; Canção de Leonoreta e O 

Pastor, de Eugénio de Andrade; Canção de uma sombra, de Teixeira de Pascoaes; 

Romance de Tomasinho-Cara-Feia, de Daniel Filipe; País Natal, de António Baticã 

Ferreira; e, Meninos e Meninas, de Fernando Sylvan. 

Poema Tema Exploração didática 

 

 

Acalanto de 

John Talbot 

 

 

 

 

Família 

• A interpretação musical do poema 

• Significado da palavra acalanto; variação com acalento; a 

ligação semântica com calor e quente, os sentidos 

construídos: embalar, adormecer, animar, suavizar, 

aliviar, consolar, lisonjear, confortar 

• A análise do poema – o sujeito poético, o assunto: a 

canção de adormecer (ninar) 

• Leitura expressiva (entoação, ritmo, colocação da voz)   

• Intertextualidades: Canção de Embalar de Zeca Afonso, 

adaptação pelo grupo Amor Electro 

 

 

Mãe Negra 

 

 

Racismo 

• Discussão em torno do título do poema; sentidos 

implícitos 

• Leitura expressiva (entoação, ritmo, colocação da voz) 

• Análise da estrutura e semântica do poema 

• A temática da negritude no poeta 

• Visualização vídeo “Os efeitos do racismo”- Outros 

intertextos como a notícia e a reportagem jornalística 

Lá no Água 

Grande 

Quitandeira 

de Luanda 

 

Multicultur

alidade 

 

• Leitura expressiva  

• Observação de pintura: a análise intersemiótica, as 

relações temáticas entre o visual e o verbal 

• A linguagem poética, a seleção vocabular 

• O poema e a leitura multicultural  

A borboleta  • Leitura expressiva dos poemas 
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Os coelhinhos 

Instante 

Boa noite 

 

Aceitação 

• Análise semântica e estilística dos poemas - os sentidos 

percebidos e os sentidos construídos 

• Visualização do vídeo “O que você mudaria no seu 

corpo?” - exploração temática 

• A escrita poética 

Canção de 

uma sombra 

Leonoreta 

O Pastor 

 

Amizade 

• Leitura expressiva dos poemas 

• A linguagem poética, a seleção vocabular, o ritmo 

discursivo 

• Análise semântica e estilística dos poemas – a temática da 

amizade 

• Construção de um acróstico com a palavra AMIGO. 

 

Alforreca e 

Faneca 

 

 

A íbis 

 

 

 

Extinção 

das espécies 

animais 

• Motivação e contextualização temática: visualização de 

uma pequena reportagem sobre o movimento das 

alforrecas; 

• Leitura do poema - Análise semântica e estilística 

• Exploração da notícia “Animais em vias de extinção” 

• Análise e relações temáticas entre os poemas e os textos 

jornalísticos 

• Estruturação de um texto de opinião acerca da exploração 

dos recursos naturais e da extinção das espécies 

 

Romance de 

Tomasinho-

Cara-Feia 

 

 

País Natal 

 

Partida 

 

 

 

Refugiados 

• Motivação e contextualização temática: Visionamento 

da interpretação da música Para os braços da minha 

mãe  

• Exploração das sensações transmitidas pela audição da 

canção 

• Leitura dos poemas e confrontação com os sentimentos 

transmitidos pela canção 

• Discussão das relações intertextuais entre os poemas e a 

letra da canção ouvida 

• A análise intersemiótica- imagem representativa da fuga 

de refugiados do seu país natal 

• Exploração da questão: Que razões podem levar as 

pessoas a sair do seu país natal? 

 

 

Meninos e 

meninas 

 

 

Guerra 

 

• Leitura expressiva (entoação, ritmo, colocação da voz) 

• Análise semântica e estilística do poema 

• Discussão acerca do tema identificado no poema  

• Visionamento dos vídeos “Algumas histórias não são 

feitas para crianças” e Porque razão há guerra na 

Síria?” estabelecimento de possíveis relações com os 

tópicos do poema 

• Realização da atividade “E se eu fosse um refugiado?” 

Figura 1. Intervenção educativa - a viagem pela poesia. 

A leitura destes poemas envolveu os alunos em processos criativos e interpretativos dos 

textos, construindo significados e explorando temáticas diversas: a família, as crianças 

em trânsito, desprotegias e reféns da tragédia ambiental, política e humana; a aceitação 
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da diferença; o racismo; a multiculturalidade; os valores da amizade, da partida e da 

saudade; a guerra e a paz; a proteção das espécies e a sustentabilidade ambiental. 

Respeitando a integridade e propriedade de cada poema, analisaram as suas 

características linguísticas, fónico-rítmicas e estilísticas, e perceberam como estes 

aspetos favorecem construções expressivas e literárias de temas tão diferentes como os 

analisados. A articulação do texto poético com outras formas de arte e outras linguagens 

foi também uma opção que se revelou muito conveniente. Permitiu análises 

intersemióticas, o estabelecimento de relações temáticas entre o código visual, musical e 

verbal, e facilitou em alguns casos o primeiro contacto com o universo do poema e em 

outros a reconstrução de sentidos previamente estabelecidos. A figura 1 representa a 

intervenção educativa realizada pelos 14 poemas anunciados. 

Ponto de chegada – Os alunos e a poesia após a viagem poética 

Terminada a implementação do projeto de leitura, foi entregue uma nova versão do 

questionário inicial. Salvo algumas nuances no grupo I, o questionário manteve-se sob a 

mesma estrutura, tendo apenas modificado algumas questões relativas às opiniões dos 

alunos sobre a viagem poética realizada. 

Percebe-se que todos os participantes gostaram da experiência poética realizada, 

referindo nas suas respostas que os poemas lhes permitiram perceber que através da 

poesia é possível explorar assuntos muito sérios. As suas opiniões em relação à poesia 

tornaram-se mais desenvolvidas, a associação da poesia ao irreal, ao sonho, a tudo que 

era ilusório evolui para uma conceção mais alargada. Percebem que a linguagem poética 

serve a expressão do real, da vida, do homem. Neste sentido, os alunos referiram que a 

viagem lhes permitiu perceber que temas complexos como o racismo, a guerra, a 

poluição, a extinção dos animais, a pobreza, as injustiças sociais e a crise de refugiados, 

podem ser tratados através da linguagem poética. 

Na vertente interpretativa, quando questionados acerca da mensagem que o poema 

tentava transmitir, ao contrário do que sucedeu no primeiro teste, os alunos 

conseguiram, ainda que de forma básica e ingénua, compreender a intenção do poema, 

fazendo interpretações de carácter mais inferencial. Relativamente aos vários 

significados com que a palavra “mina” aparecia no texto, todos os participantes 

conseguiram chegar aos seus diferentes sentidos, tendo esse facto ajudado na construção 

dos significados do poema. Destaca-se, assim, uma evolução positiva, os participantes 
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revelaram ser capazes de fazer interpretações mais inferenciais, com mais sentido 

crítico e apreciativo, afastando-se das análises literais, e da interpretação isolada de 

palavras, como sucedeu no primeiro questionário. 

A interação com os distintos poemas trabalhados, permitiu-lhes crescer, conseguido 

obter uma visão mais vasta e realista das características e potencialidades da poesia. 

Conclusão 

Globalmente o trabalho de exploração de poemas alicerçada num planeamento 

fundamentado nos interesses dos alunos e na educação literária estimula o gosto pela 

leitura e desenvolve a capacidade de apreciar criticamente a dimensão estética da 

linguagem poética. A viagem pela poesia facultou aos alunos uma experiência 

multidisciplinar enriquecedora, aprenderam a interpretar os poemas com base nas suas 

próprias experiências e emoções e foram colocados a refletir e a tomar consciência 

sobre realidades importantes para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos do mundo. 

A abordagem multimodal facilitou a construção de sentidos divergentes, de reflexões 

sólidas e argumentativas e a tomada de consciência sobre realidades globais como os 

direitos das crianças, as migrações, a cidadania, a justiça, a liberdade e a paz. 

Referências bibliográficas  

Aguiar e Silva, V. (2002). Teoria da Literatura (8ª ed). Coimbra: Livraria Almedina. 

Busto, E. S. (2012). Didáctica de la poesía: estudio y propuestas metodológicas para la 

explotación de textos poéticos en el aula de E/LE. Didática. Lengua y Literatura, 24, 433-

434.  

Cabral, M. M. (2002). Como abordar o texto poético. Porto: Areal Editores. 

Català, G., Català, M., Molina, E., & Monclús, R. (2001). Evaluación de la comprensión 

lectora: Pruebas ACL (1º - 6º de primaria). Barcelona: Editorial Graó. 

Drummond de Andrade, C. (2003). Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 

Guedes, T. (1990). Ensinar a Poesia (1ª ed). Rio Tinto: ASA. 

Ribeiro, M. J. (2008). O valor educativo da poesia e o seu ensino. Máthesis, 17, 253-266. 

Silva, S., & González, I. M. (2013). Literatura para a Infância e a Juventude e Educação 

Literária. Porto: Deriva Editores. 

Siméon, J. (2015). A vitamina P – Poesia, porquê, para quem, como? Palmela: Trinta por uma 

Linha.  

Toré, J. L. G. (2010). Perder el miedo a la poesía: ¿hay que aprender a desaprender a leer poesía 

en el aula? Tarbiya: Revista de Investigación e Innovación Educativa, 41, 165-175. 

 

 



 242 

Aprendizagens em espaços não formais – olhares da (na) formação de 

professores 

Ana Barbosa1, Gabriela Barbosa2 
1Instituto Politécnico de Viana do Castelo, anabarbosa@ese.ipvc.pt 

2Instituto Politécnico de Viana do Castelo, gabriela.mmb@ese.ipvc.pt  

 

 

Resumo. Este trabalho pretende compreender o impacto em futuros 

professores do 1.º CEB de uma experiência de ensino e aprendizagem, 

realizada fora da sala de aula e numa perspetiva de integração curricular, 

durante o período de estágio. Foram formuladas as seguintes questões de 

investigação: Que dificuldades e potencialidades identificam no 

planeamento? Que dificuldades e potencialidades identificam na 

implementação de um trabalho desta natureza? Participaram neste estudo 

oito professoras estagiárias (PE), tendo-se adotado uma metodologia 

qualitativa. Os dados foram recolhidos através de um questionário, 

produções escritas e registos fotográficos. Os resultados permitiram 

perceber que ao nível do planeamento as PE apresentam como 

dificuldades: a gestão/dinâmica dos grupos e dos tempos das tarefas; a 

seleção de atividades em conformidade com as características do espaço; a 

seleção de uma temática de partida. As PE identificam que planear uma 

situação desta natureza é desafiante pela oportunidade de pensar 

dinâmicas de aprendizagem mais significativas; e a possibilidade de fazer 

interagir os alunos com o meio ambiente. Ao nível da implementação os 

resultados mostram que algumas das dificuldades sentidas no planeamento 

se repetem, nomeadamente a gestão do tempo das tarefas e o controle do 

comportamento dos alunos fora da sala de aula. A conexão entre as áreas 

parece facilitada e os alunos estiveram mais motivados e realizaram as 

atividades com maior satisfação do que a que apresentam habitualmente em 

sala de aula. 

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores; Estágio; Contextos não 

formais de aprendizagem; Conexões. 

 

Introdução 

Na atualidade os contextos educativos são cada vez mais diversificados, indo para além 

do espaço formal da sala de aula. A promoção de aprendizagens ricas e significativas 

deve ter por base a seleção de espaços diversificados e alternativos, permitindo 

abordagens contextualizadas, complementares e criativas. Este desiderato tem de estar 

presente na formação inicial de professores. O período de estágio é certamente um 

momento privilegiado para a aprendizagem. Durante esta fase, espera-se que os futuros 

professores desenvolvam competências específicas da profissão docente, que não são 

evidenciadas noutros contextos de aprendizagem ao longo da formação. De modo a 
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promover experiências abrangentes e significativas, os professores estagiários devem 

desenhar e experimentar trajetórias de ensino e aprendizagem, não apenas em contextos 

formais, mas também em contextos não formais, fora da sala de aula. No entanto tem-se 

constatado que a preparação dos professores a este nível ainda não é suficiente (e.g. 

Avraamidou, 2014). 

Neste trabalho apresenta-se um estudo que procura compreender o impacto em futuros 

professores do 1.º CEB de uma experiência de ensino e aprendizagem, realizada fora da 

sala de aula e numa perspetiva de integração curricular, durante o período de estágio. 

Partindo deste problema, formularam-se as seguintes questões de investigação: Que 

dificuldades e potencialidades identificam no planeamento? Que dificuldades e 

potencialidades identificam na implementação de um trabalho desta natureza? 

Enquadramento teórico 

A evolução da sociedade e o desenvolvimento económico exigem que os sistemas 

educativos promovam nos alunos o desenvolvimento de competências que lhes 

permitam beneficiar das novas formas emergentes de socialização, mas também 

contribuir para o crescimento económico (OCDE, 2014). Tratam-se de competências 

nucleares que devem ser ensinadas aos alunos ao longo do seu percurso escolar para os 

ajudar a singrar nos dias de hoje (Saavedra & Opfer, 2012). Entre elas destacam-se o 

trabalho colaborativo, a resolução de problemas, o pensamento criativo, bem como a 

capacidade de usar as tecnologias de informação, competências que passam agora a ser 

integradas numa espécie de “literacia universal”, necessária a uma adequada integração 

no século XXI (Akgunduz et al., 2015). 

Estas tendências têm vindo a influenciar os currículos um pouco por todo o mundo, que 

procuram incorporar as competências do século XXI, com a finalidade de preparar os 

alunos para os requisitos da sociedade atual e para a inserção no mundo do trabalho. O 

exemplo mais recente em Portugal foi a publicação do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (ME, 2017) que defende o desenvolvimento de competências 

adequadas à exigência dos desafios contemporâneos. Estas competências são entendidas 

como complementares e essenciais em qualquer área curricular. Cabe aos professores 

acompanhar estas mudanças e familiarizar-se com diferentes abordagens pedagógicas 

que se coadunem com o desenvolvimento das competências mencionadas. É assim 

fundamental que as estratégias, e até mesmo os espaços, de ensino e aprendizagem 
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sejam repensados de modo a ir ao encontro das necessidades desta sociedade de 

conhecimento. Em contraste com o pesado formalismo e abstração, tradicionalmente 

associados a determinadas áreas, ou com o recurso a contextos vazios de significado, os 

alunos devem trabalhar em ambientes plenos de autenticidade, bem como analisar e 

resolver situações problemáticas próximas da sua realidade. A curiosidade, o 

questionamento e a valorização do saber devem ser continuamente despertados.  

Para atender a estas novas exigências, os professores devem afastar-se dos métodos de 

ensino mais tradicionais. Isto implica o recurso a práticas de ensino inovadoras e 

criativas, que devem ser integradas na formação de professores (Guerriero, 2017). Em 

qualquer país, os professores são os principais agentes da mudança educacional, tendo 

um papel direto na construção do conhecimento, o que significa que devem estar 

preparados para atender às necessidades socioculturais e económicas da sociedade. As 

instituições de formação de professores devem assim estar cientes das tendências atuais, 

identificando as necessidades mais prementes e incorporá-las nos seus modelos de 

formação. Percebe-se, por isso, a importância da realização de estudos no 

desenvolvimento da competência profissional dos professores enquadrados pelas mais 

recentes orientações. 

As situações de aprendizagem desencadeadas no espaço formal da sala de aula não são 

suficientes para abarcar a diversidade de experiências que se espera que os alunos 

vivenciem nos dias de hoje. Podemos até afirmar que determinados desafios e 

oportunidades apenas se desencadeiam de forma genuína fora da sala de aula. Por isso, 

a aprendizagem ao longo da vida, deve englobar todo o espectro da aprendizagem 

formal, não formal e informal. Clarificando, a aprendizagem tem nos seus extremos a 

educação formal e a educação informal, estando a não formal numa posição intermédia. 

Assume-se que a educação formal é organizada, intencional e tem objetivos de 

aprendizagem bem definidos. A educação informal não está organizada de forma 

intencional e não tem associados objetivos previamente delineados. A educação não 

formal é a que reúne menor consenso na literatura em termos de definição, no entanto 

parece claro que é organizada e pode ter objetivos de aprendizagem associados (OCDE, 

2016). Ao invés de ter lugar na sala de aula, pode ser despoletada em outros espaços 

(e.g. museus, bibliotecas, clubes, espaços ao ar livre). É importante que se estabeleçam 

conexões com contextos reais de um modo mais regular para promover aprendizagens 

significativas que emirjam de situações autênticas. Os professores devem considerar a 
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possibilidade de ensinar fora da sala de aula sempre que esse contexto faça sentido (e.g. 

Fägerstam, 2014), avaliando o seu potencial no enquadramento de conceitos e 

significados. Os espaços não formais de aprendizagem constituem, por norma, 

contextos ricos e desafiantes propensos à aplicação de conhecimentos, ao mesmo tempo 

que influenciam positivamente as aprendizagens, as atitudes, o interesse e a motivação 

dos alunos (e.g. Fägerstam, 2014, Hovardas, 2016). 

Considerando que este estudo está centrado nos contextos não formais de ensino e 

aprendizagem, é pertinente salientar algumas dificuldades e potencialidades 

identificadas por professores no decurso da sua prática pedagógica nesses ambientes. 

Em alguns estudos têm sido salientados como principais obstáculos a falta de confiança 

por parte do professor, bem como recursos insuficientes, no entanto destaca-se a 

referência à falta de tempo ou mesmo a necessidade de cumprir currículos demasiado 

extensos (e.g. Dyment, 2005; Fägerstam, 2014; Taylor, Power & Rees, 2010). Apesar 

destas dificuldades há reconhecimento de potencial neste tipo de contexto por parte dos 

professores. Referem a possibilidade de explorar qualquer área disciplinar fora da sala 

de aula, sublinhando ainda a importância das experiências sensoriais, motoras e 

interdisciplinares que daí advêm (e.g. Dyment, 2005; Fägerstam, 2014; Taylor, Power 

& Rees, 2010). 

As recomendações anteriormente relatadas aumentam significativamente a exigência do 

trabalho a desenvolver pelos professores, principalmente se considerarmos todos os 

desafios que se colocam à escola atual. A formação inicial de professores, 

particularmente o período de estágio, constitui um contexto privilegiado para que os 

futuros professores possam experienciar o planeamento, a implementação e a avaliação 

de situações de ensino e aprendizagem, percebendo os pontos fortes e as dificuldades de 

determinadas opções. Tendo consciência que, tradicionalmente, se privilegia o espaço 

da sala de aula como palco do processo educativo, procurou-se com este trabalho 

incentivar os professores estagiários a incorporar nas suas práticas momentos de 

aprendizagem em espaços não formais. 

Metodologia 

Este estudo foi realizado no ano letivo 2018/2019 e envolveu a participação de oito 

professoras estagiárias (PE) que integravam o grupo de formação nesse ano. Dada a 
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natureza deste estudo, optou-se por uma metodologia de natureza qualitativa e 

interpretativa.  

Foi proposto às PE que idealizassem uma proposta pedagógica que previsse 

aprendizagens em diferentes áreas disciplinares fora da sala de aula, incorporando-a nos 

seus contextos de estágio no 1.º CEB. Esta proposta pedagógica devia corresponder a 

pelo menos uma manhã ou uma tarde de implementação, sendo naturalmente 

incorporada na sua prática pedagógica. De modo a contextualizar o trabalho 

desenvolvido pelos participantes, é pertinente referir que as PE trabalharam em pares 

pedagógicos e tinham uma turma atribuída, assumindo a responsabilidade, em três dias 

consecutivos, de forma alternada, semana após semana, num período de 12 semanas. 

Foram acompanhadas pelo professor titular da turma e por uma equipa de supervisores 

da instituição de formação, constituída por docentes especialistas em diferentes áreas 

curriculares. Em cada semana tiveram oportunidade de se envolver num ciclo intensivo 

de planificação, implementação e reflexão, podendo assim repensar e adequar ações 

futuras. Este ciclo foi acompanhado de modo contínuo pelo professor titular da turma, 

no contexto, e pelos professores supervisores, no contexto e na instituição de formação, 

traduzindo-se em feedbacks, nos diversos momentos deste ciclo (planificação, 

implementação, reflexão), bem como em discussões coletivas.  

Os dados foram recolhidos ao longo do período de formação através da observação não 

participante, do inquérito por questionário, produções escritas realizadas pelos 

participantes (relato da experiência) e registos fotográficos. As investigadoras 

integraram a equipa de supervisores da instituição de formação, tendo oportunidade de, 

uma vez por semana, observar as aulas das PE. O questionário on-line foi aplicado após 

os quatro meses de prática pedagógica e foi construído com o objetivo de aceder às 

perspetivas das PE sobre as potencialidades e dificuldades no planeamento e 

implementação da proposta pedagógica. Este instrumento era constituído apenas por 

questões abertas. As PE elaboraram, também no final do estágio, um relatório reflexivo 

sobre esta experiência. Os registos fotográficos procuraram ilustrar momentos da 

implementação das propostas pedagógicas que evidenciam situações de aprendizagem e 

dificuldades por parte dos alunos ou produtos resultantes das tarefas realizadas. A 

análise dos dados foi feita de forma indutiva recorrendo à análise de conteúdo. 

Resultados 
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As atividades implementadas  

A análise aos relatos e registos fotográficos da experiência realizada pelas PE evidencia 

práticas diversificadas, mas com aspetos comuns entre todas. Todas as propostas 

pedagógicas foram realizadas fora da sala de aula, todavia, umas ficaram no espaço 

físico (exterior e interior) da escola, enquanto outras optaram por espaços externos à 

escola. A seleção dos temas-base das propostas apresentadas obedeceram em todos os 

casos ao tema-global do Projeto Educativo da Escola/Plano Curricular de Turma. 

Costumes e Tradições do Alto Minho foi o tema-global do centro escolar A, onde se 

encontravam quatro estagiárias, e Uma escola com valores e amigos do ambiente – a 

reflorestação foi o tema-global do centro escolar B, onde se encontravam as restantes 

estagiárias. Os tempos de realização das propostas variaram.  

Costumes e Tradições do Alto Minho foram as duas propostas realizadas no centro 

escolar A, uma para 1.º ano de escolaridade e outra para 3.º ano. Na primeira as PE, 

proporcionaram aos alunos o contacto com diferentes fontes de informação, 

documentos visuais, auditivos, brochuras promocionais, roteiros, álbuns. Fizeram o 

tratamento da informação, analisando comparativamente os dados registados nas 

diferentes fontes; interpretaram a informação, apropriaram-se de conceitos e 

vocabulário, elaboraram pequenas sínteses narrativas, construíram cartazes informativos 

de divulgação, e criaram o jogo Quem é quem cultural. Com estas atividades as PE 

deram a experienciar e a conhecer aos alunos alguns dos aspetos da cultura local e 

etnográfica do Alto Minho: as lendas, as canções, os trajes, o ouro, os cabeçudos e a 

gastronomia. Realizaram a proposta ao longo de oito momentos e em diferentes 

espaços: sala de aula, recreio, biblioteca, cozinha, praia (Figura 1).  

Figura 1. Proposta Costumes e Tradições do Alto Minho (1.º ano) 

Na proposta de 3.º ano, as PE, de modo a criar e fortalecer competências de valorização 

e respeito pela identidade local e nacional, organizaram uma aula em registo visita de 

estudo ao centro histórico da cidade de Viana do Castelo. Durante uma manhã os alunos 
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fizeram uma visita ao Museu do Traje e ao Navio Hospital Gil Eanes, aproveitaram 

também para observar o Chafariz da Praça da República, o Relógio Solar e visitar a 

Igreja da Misericórdia e a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra.  

Figura 2. Proposta Costumes e Tradições do Alto Minho (3.º ano) 

A Generosidade da Natureza e Peddy Paper Sustentável foram também as duas 

propostas realizadas no centro escolar B. A primeira, A Generosidade da Natureza, 

realizou-se com uma turma de 4.º ano, teve como objetivo a sensibilização dos alunos 

para a problemática da desflorestação e importância da reflorestação. Ao longo de um 

dia, nos espaços exteriores ao edifício escolar, a turma percorreu um trilho, constituído 

por vários postos: Jardim Literário com leitura e exploração da obra “A árvore 

generosa”; o jogo das árvores para experienciar os problemas decorrentes da 

desflorestação; o desafio da reflorestação – atividade matemática para compreensão e 

identificação das áreas necessárias a um projeto de florestação consciente; atividade de 

roleplay com visualização de vídeos e simulação de uma reunião de assembleia 

municipal para deliberar sobre o abate de árvores para a construção de uma superfície 

comercial. Todas estas atividades pedagógicas eram focadas na sensibilização dos 

alunos para as questões ambientais e para o compromisso de todos pelo respeito pela 

natureza.  

Figura 3. Proposta A Generosidade da Natureza (4.º ano) 

A segunda proposta, Peddy Papper Sustentável, foi dirigida a alunos de 3.º ano. Através 

de desafios típicos deste formato, ao longo de vários postos situados na Biblioteca e no 

espaço exterior da escola, os alunos vivenciaram uma experiência pedagógica em 
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contexto não formal, ao longo de um dia escolar, realizando tarefas referentes às 

diversas áreas curriculares sob o escopo da preservação do meio ambiente. 

Figura 4. Proposta Peddy Paper Sustentável (3.º ano) 

Na biblioteca foram lidos vários poemas, “Cortar”, “Que o Silêncio…” e “A Sandália 

de Setembro” alusivos ao meio ambiente e ao corte das árvores e à consequente tristeza 

que a terra sente por essa prática. Este momento serviu para os alunos perceberem como 

a linguagem poética serve a denúncia e a expressão do sentir do poeta com a realidade 

que observa e que o incomoda. Num posto exterior, os alunos tiveram a oportunidade de 

realizar uma flor em origami, tendo o procedimento sido descrito através de vocabulário 

específico da matemática, particularmente da geometria. Na sequência dialogou-se em 

torno do provérbio chinês: "Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje”. 

Seguidamente, foi o momento de plantar uma semente de amor perfeito num vaso e 

discutir acerca dos cuidados a ter com a planta para que esta germine. Fizeram 

atividades de recolha e separação de lixo, simularam a limpeza das florestas e pensaram 

a importância da reflorestação. Debateram sobre preservação do ambiente e sobre o 

papel do homem no caminho da sustentabilidade. 

Fica claro pela descrição sumária acima realizada que as PE estruturaram as propostas 

alicerçadas no tema-base definido e foi de acordo com o mesmo que a implementação 

progrediu, todavia, percebemos que a mesma não traduz uma efetiva integração das 

várias áreas curriculares e dos espaços não formais de trabalho. As propostas vão ao 

encontro das várias áreas, todavia nem sempre com a interligação e interseção que foi 

proposta realizar. No ponto seguinte, desenvolveremos este tópico no âmbito das 

dificuldades e oportunidades apontadas pelas PE na concretização de toda a experiência. 

Dificuldades e oportunidades 

Os resultados que decorreram da análise dos questionários mostram que ao nível do 

planeamento as PE apresentam como principais dificuldades e preocupações: a gestão 

dos tempos das tarefas, do comportamento dos alunos e a dinâmica de organização dos 
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grupos de trabalho; a elaboração de atividades que combinem e articulem de modo 

coerente e coeso conteúdos das diferentes áreas; a necessidade de selecionar um tema-

base estruturante dessa articulação; e a definição de estratégias e atividades em 

conformidade com as características do espaço. A preocupação de planear ações 

conducentes a aprendizagens significativas é transversal a todas as PE, mas a tónica é 

mais acentuada com o domínio afetivo. Com efeito, as declarações expressam de modo 

redundante preocupações com a receção das atividades por parte dos alunos, com o 

estímulo proporcionado pelas mesmas, com o interesse, a participação e o agrado que 

suscitaram. A tabela 1 ilustra algumas das respostas recolhidas nos questionários e o seu 

tratamento ao nível da dificuldade que interpretamos.  

Tabela 1. Tipologia de dificuldades no planeamento e exemplos de respostas aos 

questionários 

 

Ao nível da implementação a análise aos questionários deixa perceber que algumas das 

dificuldades e preocupações declaradas no planeamento se evidenciaram também na 

implementação (Figura 2). Referiram, particularmente, a gestão do tempo das atividades 

e o controle do comportamento dos alunos pelas manifestações de entusiasmo e vontade 

de participar, mas também pelas atividades decorrerem num espaço exterior à sala de 

aula. Similarmente ao declarado no planeamento surge a dificuldade com a integração 
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coerente das diferentes áreas no decorrer das atividades, respeitando os tópicos de 

aprendizagem e as dinâmicas de participação. Estes resultados são consistentes com os 

estudos desenvolvidos por Dyment (2005), Fägerstam (2014) e Taylor, Power e Rees 

(2010). 

Tabela 2. Tipologia de dificuldades na implementação e exemplos de respostas aos 

questionários 

 

Apesar destes aspetos, todas as PE consideraram esta experiência como uma valia na 

formação (Tabela 3). No papel de estudantes, futuras professoras, reconheceram que 

esta experiência lhes trouxe a possibilidade de realizarem aprendizagens significativas e 

inovadoras. Realçaram o que fizeram relativamente ao acréscimo de importância 

atribuído à etapa do planeamento. Planear unidades didáticas de integração curricular 

para espaços não formais é mais exigente e implica uma previsão muito refletida 

daquilo que se pretende que seja a aula, estabelecendo tempos, definindo modos de 

organização dos alunos nas atividades e antecipando situações imprevistas. Por 

exemplo, algumas das PE referiram que dado as atividades decorrerem no espaço 

exterior, uma das ocorrências que deviam ter previsto no planeamento foi o tempo 

atmosférico. Ao não o fazer, depararam-se com constrangimentos que conduziram à 

necessidade de adiar a implementação da proposta.  

Tabela 3. Tipologia de dificuldades na implementação e exemplos de respostas aos 

questionários 
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Outro aspeto valorizado pelas PE nesta experiência diz respeito àquilo que percebem ser 

o papel do professor enquanto mediador das aprendizagens, instigando os alunos, 

envolvendo-os num clima de interação verbal mais participativa, questionando, 

negociando e construindo sentidos entre os conteúdos das áreas mobilizadas. Os alunos 

falaram mais, as sobreposições de turnos de fala foram mais percetivas e os tópicos 

discursivos menos rígidos, ainda assim, estiveram mais motivados, e realizaram as 

atividades com interesse, maior empenho e satisfação do que aquele que exibiam 

habitualmente em sala de aula.  

Conclusões  

Globalmente, e apesar das dificuldades identificadas, esta experiência marcou de forma 

positiva as PE, porque aprenderam a reinventar espaços de aprendizagem criativos, a 

lidar com a incerteza e a imprevisibilidade; tornaram-se se mais flexíveis ao nível das 

estratégias e da abordagem pedagógica explorada; mais colaboradoras e facilitadores 

das aprendizagens dos alunos, dado terem percebido o papel fundamental do professor 

na motivação e no acompanhamento a cada um. Sublinharam a importância deste tipo 

de trabalho na promoção de aprendizagens significativas quer para os alunos com quem 

estagiaram, quer para elas na qualidade de futuras professoras. O trabalho num contexto 

não formal de aprendizagem revelou-se mais complexo e desafiante de planear e 

implementar porque implica segurança nos conhecimentos científicos e maior domínio 
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das diferentes áreas do saber, conclusão em linha com a investigação de Fägerstam 

(2014) e Hovardas (2016).  

A pertinência deste tipo de investigação está evidente neste trabalho, contudo também 

resulta do presente a necessidade de investir nesta área de formação para práticas em 

contextos não formais de aprendizagem, com maior número de participantes e maior 

poder de análise. 
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Resumo: A visita de estudo apresenta-se como um instrumento com grandes 

potencialidades pedagógicas na construção do conhecimento sobre o meio 

local e nacional (Monteiro, 1995). Tudo isto aliado ao uso das TIC pode ser 

um contributo determinante para que o aluno se sinta envolvido, ativo e 

motivado (Piedade & Pedro, 2012). Portanto, a sua mobilização com 

criatividade, direcionada para o ensino da História pela Educação 

Patrimonial, potencia um maior sucesso nas aprendizagens e, 

naturalmente, um melhor entendimento crítico do mundo (Alves, 2006). 

Assim, será apresentada uma proposta de visita de estudo para o 2.º CEB, 

na cidade de Lisboa, direcionada para o conteúdo programático do 25 de 

abril de 1974. Durante a visita de estudo seria utilizado o telemóvel ou 

tablet que teria fontes históricas escritas, documentos musicais, documentos 

audiovisuais da época em causa e, ainda, poesia. Os alunos teriam acesso a 

essas mesmas fontes de forma orientada pelo professor, e seriam 

convidados a utilizá-las em cada um dos locais por onde iam passando na 

sua visita, desenvolvendo pequenas reconstituições históricas dramatizadas. 

As atividades pretendiam fomentar uma atitude ativa partindo da 

exploração do meio local, mobilizando as TIC para a compreensão dos 

conteúdos históricos de forma criativa e, consequentemente, estimulando o 

gosto pela aprendizagem da História e Geografia de Portugal. 

Palavras-chave: Visita de Estudo; Criatividade; Ensino da História; Meio 

local; Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). 

 

Introdução 

As finalidades do ensino da História têm vindo a ser repensadas ao longo dos últimos 

anos, factos traduzidos em alguns documentos de orientações curriculares, em 

documentos oriundos de organismos como o Conselho da Europa e pela própria 

investigação em Educação Histórica. São vários os autores que têm contribuído para a 

investigação e transformação das práticas na aula de História, nomeadamente Peter 

Seixas (2004), que desenvolveu estudos sobre significância e consciência histórica, 

tentando perceber de que forma os jovens atribuem significância ao passado e de que 

maneira as relações interpessoais contribuem como fontes para a construção do 

conhecimento histórico. Um outro estudo inovador é o de Peter Lee (2001), que 
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investigou a compreensão do pensamento histórico dos alunos, e que lhe permitiu criar 

um modelo de níveis de apropriação e compreensão do passado histórico a partir da 

interpretação de evidências históricas (Schmidt & Urban, 2016).  

De facto, as finalidades do ensino da História têm evoluído no sentido de se 

proporcionar o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, para que venham a 

ser cidadãos capazes de tomar decisões e, assim, participar nas questões sociais 

relevantes, orientadas sobretudo para um sentido de cidadania democrática, crítica e 

responsável (Castro, Moreira, Maia & Miguélez, 2019). É por isso que a História está 

intimamente ligada à construção de identidades sociais, culturais e políticas que 

conduzem à transmissão de uma memória coletiva. É neste contexto que a Educação 

Patrimonial é vista como uma ferramenta para a construção da identidade e da 

convivência democrática, pois sem memória deixamos de ser humanos e não sabemos 

quem somos (López-Facal, 2015). 

Uma forma criativa de se trabalhar conhecimentos históricos e de explorar o meio local 

é através da visita de estudo. Com estas, os alunos são desafiados a contactar com o 

meio local e o seu Património e a irem para além das fronteiras da sua sala de aula 

(Oliveira, 2008). E se essas visitas de estudo forem aliadas à mobilização das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), tal permite potencializar a 

aprendizagem de conteúdos históricos pelo interesse natural dos alunos no uso das 

tecnologias (Cruz, 2015).  

De facto, ultimamente têm surgido discussões em torno de como integrar a tecnologia 

no currículo de formação de professores de história (Cantu & Wilson, 2003). Contudo, 

ainda existe um grande debate sobre qual será a melhor estrutura teórica ou pedagógica 

que conduzirá aos objetivos tecnológicos pretendidos (Cantu & Wilson, 2003). 

Atualmente, verifica-se que vários professores de história se deparam com contextos 

escolares em que a tecnologia já é um componente integral e evolutivo do currículo, 

porém sentem dificuldades em utilizá-la ao serviço da Educação Histórica (Cantu & 

Wilson, 2003). 

Nesse sentido, estudos de Matta (2001, cit. por Trindade, 2014) referem que o uso das 

TIC serve para organizar ambientes mediadores da aprendizagem em História, 

promovendo o desenvolvimento do pensamento histórico dos alunos. Desta forma, o 

ensino da História com recurso a “programas tecnológicos que permitem, de alguma 
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forma, trazer o passado até ao presente, torna-se mais real, mais viva, e, 

consequentemente, mais atrativa para qualquer aluno” (Haydn, 2000; Hillis, 2001 cit. 

por Trindade, 2014, p. 199). Para além disso, foram já feitos estudos que indicam que os 

alunos gostam mais de História quando se utilizam as TIC no seu processo de ensino e 

aprendizagem (DenBeste, 2003 cit. por Trindade, 2014). A oportunidade de recorrer a 

tecnologias que possibilitam a visualização dos acontecimentos servem de facto, para 

melhorar a forma como se comunica com os alunos e como se transmite a informação 

relativa ao passado (Staley, 2003 cit. por Trindade, 2014). Por isso, a utilização 

planeada de dispositivos móveis pode ser um instrumento de grande importância para a 

aprendizagem da História e consequente valorização do Património, por meio de 

aplicações e dispositivos emergentes com o objetivo de contribuir para um maior 

conhecimento da história local (Cruz, 2012; 2015). 

Por fim, um outro elemento importante neste processo de animação da própria visita de 

estudo é a utilização de fontes documentais musicais. De facto, a utilização deste tipo de 

documentos pode possibilitar o trabalho de conteúdos de natureza histórica, 

nomeadamente através das letras das músicas que contenham informação histórica 

(Félix, Santana & Júnior, 2014).  

Desenho da proposta didática  

A presente proposta didática de visita de estudo será direcionada para o estudo do 

período entre os finais dos Estado Novo e a emergência do 25 de abril de 1974, na 

cidade de Lisboa, destinada a uma turma do 6.º ano, tendo como objetivo geral, como o 

próprio título deste artigo espelha, que os alunos compreendessem as várias voltas que a 

Revolução de Abril deu até chegarmos à democracia e, consequentemente, à liberdade 

por muitos desejada. Ademais, contará com objetivos específicos como compreender os 

valores de Abril; valorizar o Património do meio local; relacionar os conteúdos 

programáticos de âmbito nacional com o meio local de forma criativa; incentivar nos 

alunos uma atitude ativa na construção do seu conhecimento histórico; mobilizar as TIC 

ao serviço de aprendizagens significativas; e por fim, fomentar o gosto crescente dos 

alunos pela História e Geografia de Portugal.  

A proposta de visita de estudo que a seguir se apresenta passará por três grandes fases: 

uma aula de preparação para a visita estudo, a realização da visita de estudo e uma aula 
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pós visita de síntese e recolha de dados investigativos, esta última intenção colocará o 

professor no papel de professor investigador. 

 

Preparação para a visita de estudo 

Para que viesse a ser possível a concretização com sucesso do roteiro de visita de estudo 

que preparámos e que este se tornasse verdadeiramente facilitador da consolidação de 

aprendizagens significativas, previamente à realização desta visita será desenvolvido 

trabalho de compreensão histórica contextualizada através da análise de fontes com os 

alunos em sala de aula, com a intenção de explorar assuntos como a censura e repressão 

no Estado Novo e a emergência do 25 de Abril de 1974 (cf. anexo I). O tratamento do 

conteúdo histórico seria feito através de fontes históricas escritas, documentos musicais 

e documentos audiovisuais da época, que serão previamente selecionados pelo 

professor, explorados com os alunos num tratamento de informação em diálogo aberto 

em grupo-turma, o que possibilitaria a construção de conhecimento histórico sobre o 25 

de Abril de 1974.  

Posteriormente, na aula seguinte, os alunos terão de proceder à seleção de alguns dos 

documentos explorados na aula anterior e de construir atividades que virão a ser 

realizadas nos vários locais da visita de estudo (cf. anexo II). O roteiro da visita será 

traçado da seguinte forma: a Sede da PIDE como local que simboliza a censura e a 

repressão; o Terreiro do Paço, local onde estiveram as tropas fiéis ao Governo de 

Marcello Caetano, que após as negociações acabaram por aderir ao MFA; o Quartel do 

Carmo, local de rendição de Marcello Caetano; o Monumento Evocativo do 25 de Abril 

como marca comemorativa da revolução de Abril; e por fim, a Ponte 25 de Abril no 

sentido de exploração de alterações da toponímia como marca do derrube do regime 

ditatorial. 

A visita de estudo 

O presente roteiro de visita de estudo funcionará como uma estratégia de consolidação 

de aprendizagens, pretendendo-se agora que os alunos mobilizassem os conhecimentos 

adquiridos, aplicando-os em atividades que iriam desenvolver nos vários locais 

previstos no roteiro da visita.  

No início da visita será entregue aos alunos um panfleto que os ajudarão a situar-se no 

percurso que iriam fazer. 
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Posto isto, a visita iniciar-se-ia em frente à Sede da PIDE-DGS. É, então, aqui que dois 

alunos apresentarão o local, explicarão o que era a PIDE e como atuava no tempo da 

ditadura. De seguida, os alunos realizarão uma pequena reconstituição dramatizada, que 

haverá sido planeada em sala de aula, e que evidenciará os mecanismos de repressão e 

censura, em que alguns alunos terão as mãos algemadas, a boca tapada e observarão 

jornais censurados pelo ‘Lápis Azul’. Durante o percurso até ao próximo local, o 

Terreiro do Paço, os alunos terão um tablet ou telemóvel a partir do qual acederão a um 

link que reproduz a letra e música da canção E depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, 

sendo esta cantada pelos alunos durante o percurso. No Terreiro do Paço, alguns alunos 

ficarão responsáveis pela apresentação do local, mostrando a sua relevância na 

Revolução, e ainda recorrerão à leitura dramatizada do documento sobre o início das 

operações militares, o qual também se encontrava num dispositivo móvel. Será mais um 

momento em que se promoverá o recurso às TIC que servirá de ferramenta ao aluno 

para ter acesso a fontes que irá mobilizar in loco. Após esta atividade, os alunos 

distribuiriam cravos vermelhos a transeuntes, os quais terão sido construídos na aula de 

Educação Visual. O percurso continuaria a pé para o Quartel do Carmo, e os alunos iam 

ouvindo e cantando a canção Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, novamente 

acedendo a um link. Ao chegar ao Quartel do Carmo, um dos alunos apresentará a 

importância histórica deste local, por meio da leitura dramatizada de dois documentos 

que estarão em dispositivos móveis, um sobre a rendição de Marcello Caetano e outro 

sobre a nomeação da Junta de Salvação Nacional presidida pelo General António de 

Spínola. Para reforçar a ideia de queda da ditadura e a ascensão do regime democrático, 

Figura 1. Panfleto com o percurso da visita de estudo 
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os alunos que permaneciam com os pulsos amarrados, a boca tapada e os jornais 

riscados desde primeiro local da visita, retirarão todos estes símbolos de censura e 

repressão. Com a organização destas pequenas reconstituições dramatizadas pretendia-

se despertar nos alunos empatia histórica. Posto isto, os alunos terão de deslocar-se em 

direção ao Monumento evocativo do 25 de Abril, e sendo este localizado no Parque 

Eduardo VII, terão de o fazer por metro. Aí, os alunos circularão com cartazes ao 

pescoço que representarão os 3D’s, ou seja, os três pilares da nova democracia, 

‘Democratizar, Descolonizar e Desenvolver’, as quais terão como propósito realçar as 

ideias basilares que regiam este novo Portugal. Também procederão à recitação de 

poemas alusivos à Revolução de Abril. Por fim, o último local por onde passarão, seria 

a Ponte 25 de Abril e após isso, visualizarão o vídeo Ponte 25 de Abril- 50 anos a Ligar 

Destinos, acedido através de um link nos seus dispositivos móveis. Esta atividade será 

importante para que os alunos compreendessem que houve uma mudança de toponímia, 

visto que inicialmente a ponte era denominada Ponte de Salazar e com o derrube da 

ditadura, passou a designar-se Ponte 25 de Abril. 

 

Da síntese da visita de estudo ao trabalho investigativo 

Após a realização desta visita de estudo criativa chegará o momento de síntese da 

produção do conhecimento histórico dos alunos. Neste sentido, será proposto aos alunos 

que elaborassem uma narrativa, pedindo-lhes que selecionassem um momento da visita 

e explicassem o motivo da sua escolha. Pretender-se-á com isto desenvolver 

capacidades de pensamento crítico, uma vez que só se posicionando criticamente, 

justificando a sua posição relativamente ao seu pensamento sobre o passado, se vai ao 

encontro das finalidades do ensino da História (Gago, 2007).  

Após a elaboração da narrativa, o professor poderá orientar o resto da sua aula para 

recolher dados investigativos sobre esta estratégia didática, procurando saber as 

opiniões dos seus alunos sobre a visita de estudo, o que esta provocou neles, 

averiguando, quer do ponto de vista da produção de conhecimento histórico, quer do 

impacto que esta visita teve nos alunos pela forma como foi organizada enquanto 

estratégia pedagógico-didática, em que as TIC terão um papel preponderante. Para tal, 

seria utilizada a técnica de Focus Group, tendo para isso realizado um guião orientador 

(cf. anexo III).  
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Considerações finais 

A presente proposta didática comporta várias potencialidades, quer para o aluno, quer 

para o professor. Para o aluno, permitirá que este seja o construtor do seu próprio 

conhecimento durante a visita, estimulando-lhe uma atitude mais ativa na sua 

aprendizagem e ainda a sua perceção sobre o ofício de historiador, uma vez que este 

poderá desenvolver competências de tratamento de informação e até de alguma análise 

crítica sobre o passado e o presente, associada aos valores de Abril. Além disso, ao 

mobilizar-se as TIC através da utilização de dispositivos móveis, que permitirão o 

acesso a fontes diversificadas, poderá constatar-se a relevância destas na aprendizagem 

da História e na valorização do Património. Por fim, a utilização das TIC como 

ferramenta auxiliadora de concretização de um roteiro de visita de estudo, também 

permitirá que o professor adquira a perceção da sua utilidade pela inovação que estas 

conseguem conferir à organização desta estratégia.  
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Resumo. Ligar a matemática ao conhecimento do mundo exterior é 

essencial, pois importa que os alunos conheçam o património cultural que 

os rodeia. A partir dele é possível trabalhar conteúdos matemáticos e 

interligar a matemática a outras áreas curriculares..  

O estudo desenvolvido centrou-se na área da Matemática e na sua relação 

com o património local, tendo como objetivo compreender de que forma a 

aprendizagem da matemática aliada a elementos do património local 

influencia as aprendizagens dos alunos e o seu raciocínio multiplicativo. 

Foram definidas duas questões: 1. Como é que o património local pode 

propiciar a aprendizagem da matemática?; 3. De que modo o património 

local poderá ajudar a desenvolver o raciocínio multiplicativo? 

Face ao problema e às questões seguiu-se uma metodologia qualitativa e 

realizou-se um estudo de caso, constituído pelos dezassete alunos de uma 

turma do 4.º ano de escolaridade. Para a recolha de dados foram utilizados 

a observação participante, inquéritos por questionário, tarefas, documentos 

dos alunos e registo áudio e fotográfico.   Pode concluir- que os alunos 

estiveram interessados nas propostas apresentadas e revelaram-se 

persistentes durante a resolução, o património local contribuiu para que 

percebessem que a matemática e os conteúdos abordados se aplicam em 

situações variadas,  manifestaram utilizar o raciocínio multiplicativo e 

aprofundaram os seus conhecimentos sobre o património local..  

Palavras-chave: Aprendizagem de Matemática; Património Local; Atitudes 

dos alunos; Primeiro Ciclo do Ensino Básico. 

 

Introdução 

Ligar a matemática ao exterior é essencial, pois é importante que os alunos conheçam o 

património que os rodeia, visto que, “ligar a Matemática à vida real permite realçar a 

sua importância no desenvolvimento da sociedade atual” (Boavida, Paiva, Cebola, Vale, 

& Pimentel, 2008, p. 38) e permite aos alunos verificar que a matemática está presente 

em tudo o que nos rodeia. Através desta conexão, é possível que se crie uma relação 

positiva entre o aluno e a matemática, desmistificando as suas complexidades e, para 

tal, “os alunos devem ser confrontados com desafios que motivem a emergência de 

atitudes positivas face à matemática” (Barbosa, Vale, & Ferreira, 2015, p.58), deixando 

mailto:marta_93_loureiro@hotmail.com
mailto:linafonseca@ese.ipvc.pt
mailto:gmaiamarques@ese.ipvc.pt
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um pouco de parte as tarefas rotineiras. Logo, os alunos são confrontados com tarefas 

mais desafiantes e motivadoras, aspetos importantes nos dias de hoje. Do mesmo modo, 

já Boavida et al. (2008) referiram que o grande desafio nos dias de hoje para os 

professores é “propor tarefas que se adaptem aos interesses dos alunos e estimulem a 

sua aprendizagem Matemática” (p.37).  

Face ao que foi mencionado, esta investigação teve por objetivo compreender de que 

forma a aprendizagem da matemática aliada a elementos do património do meio local 

influencia as aprendizagens dos alunos e o seu raciocínio multiplicativo.  Assim, para 

orientar o estudo, foram definidas as seguintes questões de investigação:  

1. Como é que o património local pode propiciar a aprendizagem matemática?  

2. De que modo o património local poderá ajudar a desenvolver o raciocínio 

multiplicativo? 

Enquadramento Teórico  

O raciocínio multiplicativo é considerado importante visto que, segundo Carrier (2010) 

“quase todo o pensamento matemático depende da compreensão do raciocínio 

multiplicativo” (p.5), sendo a base para as aprendizagens futuras na área da matemática 

(Brown, Küchemann & Hodgen, 2010). Dole et al. (2005) referem que o raciocínio 

multiplicativo é a capacidade de observar os problemas numa perspetiva multiplicativa 

e não numa perspetiva aditiva. É importante distinguir pensamento aditivo de 

pensamento multiplicativo. Tenhamos como exemplo os números 2 e 10. Um aluno 

com pensamento aditivo refere que 10 é mais 8 unidades do que 2. Já um aluno com 

pensamento multiplicativo refere que 10 é 2x5. É através da compreensão destes dois 

números que os alunos demonstram apresentar ou não raciocínio multiplicativo 

(Carrier, 2010).  

Dada a importância do raciocínio multiplicativo é necessário colocar os alunos em 

contacto com tarefas que o envolvam para que, desde cedo, desenvolvam a capacidade 

de o usar. 

Relativamente ao património, Almeida et al. (1998), referem que o termo Património “é 

tudo aquilo que nos foi legado por “aqueles que antes de nós foram” (p.19). Segundo 

Prats, citado em Coelho (2017), este legado é construído pela sociedade pois é a 

sociedade quem decide o que deve ou não ser preservado/considerado Património.  
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A família e a escola são instituições essenciais para a socialização da criança. Numa 

primeira fase a família e posteriormente a escola. Por serem tão importantes para o 

desenvolvimento da criança, devem procurar trabalhar em conjunto com o objetivo de, 

aos os seus educandos, facultar o melhor ambiente de educação e formação (Rocha, 

2006). Como, por vezes, o nível de escolaridade das famílias inibe uma melhor relação 

com a escola pelas diferenças acentuadas existentes (César, 2012), o conhecimento do 

património local que as famílias possuem, pode revelar-se um meio facilitador do 

estreitamento desta relação essencial. 

Metodologia 

De acordo com o problema e as questões, o estudo seguiu um paradigma interpretativo 

uma vez que, “investigar implica interpretar” (Coutinho, 2015, p.18). A autora refere 

que este paradigma procura interpretar a ação humana num determinado contexto. O 

estudo seguiu uma metodologia qualitativa. A investigação qualitativa parte do 

reconhecimento de um problema e do contexto em que este se insere, como sendo o 

palco privilegiado para a sua análise e interpretação, que aponta qual o espaço e o 

problema a ser investigado. Tratando-se de um estudo desenvolvido no âmbito do 

paradigma interpretativo, seguindo uma metodologia qualitativa, selecionou-se o 

método de estudo de caso (Coutinho, 2015; Ponte, 2006). 

Participaram no estudo dezassete alunos, de uma turma de 4º ano de escolaridade, com 

idades compreendidas entre nove e onze anos de idade, que constituíram o caso.  

Para a recolha de dados utilizaram-se tarefas, a observação participante, os documentos 

dos alunos, inquéritos por questionário, para conhecer que conceções manifestavam os 

alunos relativamente à área de matemática, e o registo áudio, vídeo e fotográfico de que 

todas as atividades desenvolvidas.  

Apresentação de resultados  

Para que os alunos tivessem conhecimento do património local da sua freguesia foram 

organizadas várias saídas da escola, que envolviam a recolha de informação e a 

resolução de tarefas que interligavam património e matemática. A primeira designou-se 

“À procura de monumentos” (Loureiro, 2018, p.94). Para além de outros monumentos, 

foram identificados dois cruzeiros. Recolheram fotografias dos seus vários detalhes para 

posterior recolha de mais informações junto das famílias e comunidade local, bem como 
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as dimensões (largura e comprimento). A altura dos cruzeiros foi obtida com recurso a 

uma aplicação para telemóvel – Tree Meter – que os alunos aprenderam a usar. 

Apresenta-se seguidamente uma das tarefas que envolvia a construção de um protótipo 

de um dos cruzeiros. Pretendia-se que o protótipo fosse semelhante ao original, sendo 

expectável que os alunos recorressem ao raciocínio multiplicativo. 

Que material utilizar para a sua construção? 

 Os alunos tiveram a ideia de utilizar pacotes de leite para construir a estrutura do 

cruzeiro. Todos os dias recolheram, lavaram e colocaram a secar os pacotes. Como 

eram necessários muitos pacotes, os alunos dirigiram-se a todas as salas da escola, 

incluindo o pré-escolar, para que todos os alunos ajudassem nesta recolha e entregassem 

os seus pacotes de leite aos alunos do 4.º ano.  

À medida que os dias iam passando, os alunos iam organizando e contando os pacotes 

de leite (Figura 1). Tinham feito uma estimativa sobre o número de pacotes que 

necessitam: cento e setenta pacotes de leites. Todos os dias os alunos contavam os 

pacotes recebidos e registavam o total  . 

Dois dias antes do início da tarefa, conseguiram atingir o objetivo, obtendo mais do que 

o que estava previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organização e cálculos sobre os pacotes de leite recolhidos (Loureiro, 2018, p. 157) 

    

Chegado o dia para se iniciar a realização da tarefa, a construção de um cruzeiro, a 

turma focou-se sobre uma questão muito importante, “Que tamanho deveria ter o 

cruzeiro?”.  

Professora Estagiária: O cruzeiro é muito alto… alguém se lembra da sua altura? (…) 

tem 3,80 metros. 

Aluno 10: Pois é… não o podemos construir do tamanho real. 

Aluno 9: Não cabe aqui na sala. 

Aluno 10: Pois não, ele é muito, muito alto. 

Aluno 15: Podemos reduzi-lo à metade. 

Aluno 11: Mas se reduzirmos a metade o cruzeiro fica com (…) com (…) 

(Loureiro, 2018, p. 157) 
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Os alunos calcularam a metade de 3,80 e obtiveram 1,90. Analisaram o valor obtido, 

considerando-o ainda assim muito grande para as dimensões da sala de aula. 

Aluno 11: Fica com 1,90 metros… é muito alto para nós conseguirmos construi-lo.  

Aluno 10: E se o reduzirmos à quarta parte? 

(Loureiro, 2018, p. 157) 

 

Os alunos calcularam: uns diretamente a metade de 1,90, manifestando saber que a 

quarta parte corresponde à metade da metade, e outros voltaram ao valor da altura 

inicial e calcularam a quarta parte de 3,80. 

Aluno 6: Fica com 95 centímetros, está bom não está professora? Assim conseguimos 

construi-lo sem precisarmos de cadeiras…  

Professora estagiária: Bem visto! O que é que precisamos de fazer agora? 

Aluno 8: Dividir todas as medidas do cruzeiro por quatro. 

Professora Estagiária: E porque é que temos de dividir todas as medidas? 

Aluno 8: É para (…) eu sabia (…) é aquilo que a professora já falou muitas vezes (…) 

para o cruzeiro que vamos construir ser proporcional ao real (aluna diz isto a medo) 

Professora Estagiária: Muito bem! É isso mesmo… então vamos fazer os cálculos… 

Aluno 10: Nós temos aqui os resultados de quando tivemos de dividir todas as medidas 

por dois. Podemos voltar a dividir por dois? Vai dar ao mesmo não vai?  

(Loureiro, 2018, p. 157) 

 

E assim foi. Os alunos realizaram todos os cálculos necessários para obterem as 

dimensões do protótipo. Realizados os cálculos, e já no segundo dia destinado para a 

realização desta tarefa, a sala foi organizada para que se pudesse trabalhar à vontade. 

Afastaram-se todas as mesas e cadeiras. Criaram-se grupos de trabalho com diferentes 

tarefas, sendo a primeira delas a de fechar todos os pacotes de leite com fita cola. Esta 

tarefa foi muito morosa. No entanto, os alunos demonstraram ter um grande poder de 

trabalho colaborativo, souberam muito bem, sozinhos, fazer grupos e dividir tarefas 

quase como se tratasse de uma linha de produção: uns seguravam no pacote, outros 

colocavam a fita cola, outros cortavam, outros colocavam em cima da mesa e havia 

ainda dois alunos que tinham como tarefa colocar os pacotes de leite devidamente 

dentro da caixa que estava disponibilizada para tal efeito (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Alunos na tarefa de fechar os pacotes de leite (Loureiro, 2018, 159). 
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Os alunos estavam confusos, pois não sabiam muito bem como deveriam construir o 

cruzeiro. Precisavam de responder à questão “quantos pacotes de leite iam usar, nos 

degraus e no cruzeiro?” 

Aluno 9: Professora, como vamos fazer?  

Professora Estagiária: Qual é a tua dúvida?  

Aluno 9: Como vamos saber quantos pacotes de leite temos de pôr? Não sabemos as 

medidas de cor. 

Professora Estagiária: Vamos fazer aqui um desenho no quadro para registar as medidas 

do cruzeiro, está bem?  

(Loureiro, 2018, p. 159) 

 

Realizou-se um esboço no quadro e nele foram colocados  todas os valores previamente 

calculados pelos alunos. Era necessário conhecer as dimensões dos pacotes de leite. Os 

alunos começaram por ver o número de pacotes de leite que iriam necessitar, 

experimentando e medindo com as fitas métricas. Depois de se assegurarem que tinham 

o número correto de pacotes de leite, procederam então à sua união utilizando fita-cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fase inicial da construção do cruzeiro (Loureiro, 2018, p. 161). 

A turma não necessitou de grande apoio durante a fase em que apenas tinham de unir os 

pacotes de leite. Foram muito autónomos, pedindo apenas a opinião da professora 

estagiária para ter a certeza que não iriam cometer nenhum erro. Não podiam 

desperdiçar pacotes de leite!.  

Depois dos pacotes colados e para dar um aspeto mais uniforme ao cruzeiro decidiram 

forrá-lo com papel (Figura 4).  
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Figura 5. Montagem do cruzeiro (Loureiro, 2018, p.162) 

Figura  6.  Alunos a pintar o cruzeiro (Loureiro, 2018, p.162). 

 

 

 

Figura 4. Revestir a papel diferentes partes do cruzeiro (Loureiro, 2018, p.161)  

 

De seguida juntaram-se todas as partes do cruzeiro com cola quente, que foi manuseada 

pela PE (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Por fim, a turma dirigiu-se ao exterior para poder pintar o cruzeiro. Usaram spray, pois 

segundo os alunos “o spray seca rápido” (aluno 9). A cor escolhida foi o cinzento, por 

ser a cor mais idêntica à cor do granito. Todos quiseram pintá-lo (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final, ficaram muito orgulhosos do seu trabalho. O cruzeiro deu muito trabalho, mas 

não desistiram e conseguiram concluir a tarefa com sucesso. O resultado superou as 

espectativas dos alunos.  
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No questionário final deram conta de que a matemática existe “fora da sala de aula” e 

de que o património local tem envolvido muita matemática  

 
Figura 7. Resposta do aluno 10 (Loureiro, 2018, p. 170) 

Conclusões 

Ao longo deste estudo as tarefas que recorreram ao património local demonstraram que 

este pode realmente ajudar na aprendizagem matemática, uma vez que as tarefas 

realizadas na área da matemática, tinham como base sempre o património local da 

freguesia onde se inseria a escola. Tal como refere Torres (2015) “o património tem 

sido, cada vez mais, associado à educação, pela sua relação extremamente importante e 

pedagógica para os alunos” (p.30), o que também se confirmou. Pode-se mesmo dizer 

que o património é um “trunfo educativo” (Silva, 2003, p.9) visto que, tal como se 

mostrou neste estudo, o património pode relacionar-se bastante com a matemática, que 

os alunos conseguem identificar e, através dele é possível trabalhar conteúdos 

programáticos desta área curricular. Perante tarefas que envolvam o raciocínio 

multiplicativo, os alunos apresentaram atitudes muito positivas. Na escola, “os alunos 

devem ser confrontados com desafios que motivem a emergência de atitudes positivas 

face à matemática” (Ramos, & Fonseca, 2015, p.2). Considero que o facto de se 

utilizarem tarefas mais dinâmicas e desafiadoras, algumas realizadas forma da sala de 

aula, fez com que os alunos se “esquecessem” de que estavam a trabalhar matemática e 

se focassem na tarefa em si, divertindo-se,  empenhando-se e sendo persistentes. 

Verificou-se que partir do meio envolvente para a realização das tarefas foi um bom 

contributo para a manifestação  de atitudes positivas (Barbosa et al. ,2015).Os alunos 

mostraram-se sempre interessados, empenhados na realização das tarefas e foram 

persistentes para as concluírem. 

O património pode ser o motor para o desenvolvimento do raciocínio multiplicativo 

cativando o interesse dos alunos para a construção de protótipos semelhantes aos 

elementos originais, como mais ou menos detalhe dependendo das suas idades. Os 
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alunos manifestaram o seu raciocínio multiplicativo  ao calcularem as dimensões para o 

protótipo Os dados recolhidos são relativos a uma turma que se confrontava pela 

primeira vez com tarefas deste género. Pensa-se que com um pouco mais de tempo, e 

com um número maior de tarefas, os resultados ainda poderiam ser mais animadores.  

Em suma, pode referir-se que o património pode efetivamente propiciar a aprendizagem 

matemática. Esta foi uma forma diferente de proporcionar a aprendizagem matemática 

dos alunos do 4.º ano, pois permitiu-lhes aprender fora da sala de aula, de modo a 

conhecer o património existente na sua freguesia e também abrir os seus horizontes 

aprendendo que se pode realmente encontrar matemática, fora da sala de aula e em todo 

o lado.  
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Resumo. Este póster desenvolve-se em torno de três vértices: o humor 

gráfico, a Matemática e a criatividade. Neste âmbito, apresentamos o livro 

“Humor no ensino da Matemática: tarefas para a sala de aula” 

desenvolvido no quadro do projeto “HUMAT: Humor in Mathematics 

Teaching”. Para além de apresentarmos algumas das tarefas do livro, 

apresentamos também o processo criativo que levou ao seu design. Em 

particular, abordamos o processo de seleção das tiras e cartoons, o 

desenho das tarefas matemáticas e as considerações de natureza didática 

disponibilizadas aos professores.  

A construção deste livro baseia-se em alguns pressupostos sobre o modo 

como a aprendizagem da Matemática se processa. Em primeiro lugar, 

acreditamos que a aprendizagem decorre do envolvimento em atividades 

matemáticas desafiantes e significativas. Em segundo lugar, assumimos que 

essa atividade matemática só resultará em aprendizagem se for refletida 

pelo próprio, em colaboração com outros, através da discussão. Para que 

esta visão da aprendizagem ocorra, é necessário que o professor 

proporcione aos alunos tarefas matemáticas ricas, que os levem a 

desenvolver as suas competências matemáticas. É neste enquadramento que 

surge este livro, que tira partido do humor gráfico envolvendo ideias 

matemáticas. Isso é feito de forma criativa e subversiva, marca do humor, 

convidando os alunos a pensar matematicamente para rir. 

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Humor Gráfico; Tarefas 

matemáticas. 

 

Enquadramento 

Certos de que a finalidade por excelência da Escola é ensinar  – um ato intencional 

dirigido pelo professor – e que a finalidade última do ensino é a aprendizagem – um 

processo dinâmico e interativo centrado no aluno – a relação que entre ambos se 

estabelece continua a merecer a atenção e o estudo de investigadores oriundos dos mais 

variados quadrantes (Psicologia, Filosofia, Pedagogia, entre outros) que têm procurado 

esmiuçar tais relações e que têm produzido recomendações para que estas se 

estabeleçam da forma mais eficaz  (Canavarro, Oliveira, & Menezes, 2014; Guimarães, 

2003). 
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Uma das perspetivas epistemológicas que se tem revelado muito promissora em termos 

da promoção da aprendizagem em Matemática, é o construtivismo social. Trata-se de 

uma perspetiva que assenta na ideia de que o conhecimento é construído ativamente 

pelo aluno mediante um ensino que promova a experimentação, a pesquisa, o estímulo à 

dúvida, o desenvolvimento do raciocínio e da comunicação e, muito importante, a 

interação com os outros, através da discussão. Acredita-se que todos têm capacidade 

para construir o seu conhecimento através de processos de resolução de problemas e de 

discussão desses resultados, e atribui-se aos contextos um papel importante, uma vez 

que este tanto o pode favorecer como o pode inibir (Canavarro, Oliveira, & Menezes, 

2014; Forrester & Jantzie, 2004; Papert, 1996; Stein, Engle, Smith, & Hughes, 2008).  

Humor instrucional 

A utilização do humor para a criação de contextos favoráveis à aprendizagem tem vindo 

a ser destacada, principalmente a partir do final do século XX. Diversos investigadores 

(Banas, Dunbar, Rodriguez, & Liu, 2011; Martin, 2007) reconhecem que a utilização do 

humor pode contribuir para a criação de bons ambientes de aprendizagem, para 

aumentar a capacidade de concentração dos alunos e, ainda, contribuir para aliviar a 

tensão no ensino de tópicos que habitualmente provocam nos alunos dificuldades e que 

são geradoras de ansiedade (Banas et al., 2011). A ambiguidade e a polissemia, traços 

típicos da comunicação humorística, parecem promover o diálogo, a curiosidade dos 

alunos e um envolvimento mais espontâneo nas tarefas que lhes são propostas, 

aumentando, assim, a sua motivação e evitando situações geradoras de stress (Adão, 

2008; Banas et al, 2011; Martin, 2007; Meyer, 2015). 

Assumindo-se, pois, a importância que o humor tem na criação de ambientes de 

aprendizagem capazes de impulsionar a motivação para aprender matemática, que a 

compreensão do humor e a aprendizagem da Matemática são duas atividades que 

exigem boa capacidade de raciocínio e, ainda, que o ensino exploratório da Matemática, 

baseado no trabalho dos alunos com tarefas matemáticas desafiantes, tem um elevado 

potencial para a aprendizagem, desenvolveu-se, a partir de 2015, o projeto de 

investigação HUMAT (Humor in Mathematics Teaching), promovido pela Escola 

Superior de Educação de Viseu, em parceria com a Universidade do Minho, a 

Universidade de Granada (Espanha) e a Universidade de Mendoza (Argentina), e  que 

foi patrocinado pelo CI&DETS – Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde 

do Instituto Politécnico de Viseu (IPV).  
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Tarefas matemáticas de base humorística 

O projeto HUMAT teve como um dos seus objetivos principais conceber tarefas 

matemáticas para a sala de aula que integrassem situações humorísticas. Desta forma, 

surgiu o livro “Humor no ensino da Matemática – Tarefas para a sala de aula” cuja capa 

se reproduz a seguir (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Capa do livro “Humor no ensino da Matemática – Tarefas para a sala de aula”. 

 

Este livro está organizado em duas secções. Depois de uma breve apresentação do 

conceito de humor e de outros conceitos conexos, apresentam-se, numa segunda secção, 

tarefas matemáticas que têm por base tiras de banda desenhada alusivas à Matemática 

de natureza humorística. 

Como se refere no livro, as tarefas que aí se propõem foram pensadas para um ensino da 

Matemática de tipo exploratório e, por essa razão, têm uma natureza tendencialmente 

aberta, sendo o humor convocado de modo a constituir um desafio matemático para os 

alunos. As tarefas são iniciadas com um pedido ao aluno para descrever a situação 

apresentada e para dizer se a considera bem-humorada. O propósito desta introdução é 

verificar se o aluno compreende a situação apresentada. Depois disso, surgem questões 

de natureza mais específica que têm como propósito consolidar aprendizagens prévias 

e/ou conduzir a novas aprendizagens. 

Apesar de as tarefas terem sido selecionadas para focar tópicos matemáticos do ensino 

básico, estas, se convenientemente adaptadas pelo professor, como, por exemplo, a 

introdução de novas questões, podem ser utilizadas noutros níveis de escolaridade. Para 

além da vertente cognitiva, algumas tarefas acentuam a vertente afetiva, ao procurarem 
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captar a atenção dos alunos para a aprendizagem, pela situação surpreendente e 

inesperada que apresentam (Menezes et al., 2017).  

Para além do enunciado da tarefa, que parte de uma tira e das questões subsequentes, 

cada uma delas apresenta “Indicações para exploração”. Trata-se de considerações de 

natureza didática disponibilizadas aos professores, não se pretendendo, com isso, nem 

limitar a sua autonomia nem condicionar a sua capacidade criativa. Pretende-se, pelo 

contrário, dar informação sobre o propósito da situação apresentada e acrescentar ideias 

ou dar sugestões para a sua exploração em sala de aula. Nesta parte do livro, sugere-se 

um percurso em 3 ou 4 fases em que, tipicamente, se organiza uma aula de ensino 

exploratório: apresentação da tarefa, exploração pelos alunos, discussão e sintetização 

(Canavarro, Oliveira, & Menezes, 2014; Stein, Engle, Smith, & Hughes, 2008). Depois 

de percorridas as duas primeiras fases (apresentação da tarefa e exploração pelos 

alunos), é necessário discutir e sistematizar as aprendizagens. Alguns autores 

(Canavarro, Oliveira, & Menezes, 2014) distinguem a discussão coletiva da 

sistematização das aprendizagens. Na primeira, os alunos assumem o protagonismo que 

é depois recuperado pelo professor, na segunda. Aqui chegados, o professor procura 

envolver os alunos na institucionalização do conhecimento matemático que resultou das 

fases percorridas anteriormente e das conexões que se possam estabelecer com outros 

conteúdos matemáticos (Canavarro, Oliveira, & Menezes, 2014). 

Olhando para dentro do livro 

As figuras seguintes (2 e 3) têm como objetivo ilustrar o modo como estão estruturadas 

as tarefas matemáticas, tal como foram descritas anteriormente.  
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Figura 2. Enunciado da tarefa “Frações, para que vos quero!” (p. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Indicações para exploração de uma tarefa (p. 28). 

 

Neste livro, são apresentadas 15 tarefas matemáticas. Na sua maioria, as situações 

apresentadas parecem claramente ligadas a um domínio específico da matemática. Disso 

são exemplo as tarefas “Ao ataque” e “Quando o 2.º não é grande coisa…”  cujo 

objetivo fundamental é proporcionar ocasiões para trabalhar números racionais ou 

“Plano ou planos” e “Graus e graus”, em que a Geometria é o domínio em que se 

enquadram estas situações. Contudo, muitas outras tarefas podem servir de contexto 

para a exploração de conceitos de diferentes domínios como, por exemplo, “Um mapa 

mais pequeno”, “Regularidade irregular” ou “Retidão”, porque decorrem de situações 

de incongruência ou porque tiram partido de trocadilhos que envolvem a linguagem 

natural e a linguagem matemática ou, ainda, porque tiram partido de questões internas 

da própria Matemática, abrindo-se, assim, espaço para discussões mais amplas.  

No final deste livro, em anexo, são apresentadas, pela ordem por que surgem no texto, 

os cartoons e as tiras utilizados nas tarefas matemáticas, tal como foram consultados e, 

ainda, os devidos agradecimentos aos seus autores. Dado que o livro se encontra 

disponível online, a leitura deste texto pode ser complementada com a sua consulta. 
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Resumo. A capacidade de raciocinar é uma habilidade fundamental para a 

compreensão matemática, dada a sua envolvência com a explicação e 

justificação. Os alunos devem compreender que o desenvolvimento de 

ideias, a exploração de fenómenos e a justificação de resultados são partes 

essenciais da matemática.  

Esta comunicação tem por base um estudo com o propósito de compreender 

que tipo de raciocínio alunos do 4.º ano de escolaridade manifestam 

perante tarefas matemáticas e como o fundamentam. Pretendeu-se criar 

condições para que os alunos desenvolvessem e aperfeiçoassem a sua 

capacidade de justificar, mas também a criatividade, a capacidade reflexiva 

e que partilhassem técnicas de organização do seu próprio pensamento. 

Seguiu-se uma metodologia qualitativa e um design de estudo de caso.  Os 

dados foram recolhidos usando observações, notas de campo, conversas 

informais, gravações áudio, vídeos e fotografias e tarefas matemáticas.   

A análise dos resultados revelou que estes alunos foram capazes de 

recorrer a qualquer um dos tipos de raciocínios identificados, de acordo 

com a tarefa que lhes é apresentada, gerindo e conjugando as várias 

estratégias de resolução de problemas e revelando-se flexíveis e originais 

relativamente aos processos de resolução que utilizaram.  

Notou-se uma melhoria significativa de diferentes capacidades dos alunos, 

nomeadamente, a nível da compreensão e resolução de problemas, da 

identificação e aplicação de estratégias e da comunicação matemática.  

Palavras-chave: esquemas de justificação; estratégias de resolução de 

problemas; raciocínio matemático. 

 

Introdução 

A priorização das capacidades que permitem lidar com novas situações e o 

desenvolvimento do raciocínio e comunicação têm vindo a substituir a importância 

dada, até então, à memorização e à imposição de exercícios em massa. Já muitos 

professores se encontram sensibilizados para este facto. Contudo, os resultados dos 

alunos, na área da Matemática, continuam a não corresponder ao esperado. Torna-se 

necessário, e até mesmo urgente, colmatar estas falhas, criando oportunidades de 

aprendizagem que impliquem a realização de tarefas de resolução de problemas, 

desenvolvimento do raciocínio e da comunicação matemática.  
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Nesse sentido, e durante a Prática de Ensino Supervisionada, realizou-se um estudo que 

teve como propósito compreender que tipo de raciocínio alunos do 4.º ano de 

escolaridade manifestam perante tarefas matemáticas e como o fundamentam. Pretendeu 

criar-se condições para que os alunos desenvolvessem e aperfeiçoassem a sua 

capacidade de justificar, mas também a criatividade, a capacidade reflexiva e que 

partilhassem técnicas de organização do seu próprio pensamento.. De forma a orientar o 

estudo, formularam-se três questões:   Como se caracteriza o raciocínio matemático de 

alunos do 4.º ano de escolaridade?;  Como é que os alunos procuram justificar as suas 

resoluções?; Que estratégias de resolução de problemas utilizam?.  

Enquadramento Teórico  

Raciocínio Matemático  

Os documentos curriculares portugueses (MEC, 2013) enunciam uma necessidade de 

potenciar e aprofundar a compreensão e a capacidade de raciocínio dos alunos. 

Efetivamente, o desenvolvimento desta capacidade, resultante da ampliação contínua e 

gradual de regras, procedimentos, factos, conceitos e relações, deve ser foco de atenção 

das escolas e dos professores, com vista à melhoria da qualidade da aprendizagem da 

matemática e da clarificação da forma como esta área é, ainda hoje em dia, tida em 

conta socialmente. Importa assim, compreender a fundo o conceito de raciocínio.  

A capacidade de raciocinar é distinguida pelo NCTM (2007) como uma habilidade 

fundamental para a compreensão da matemática, dada a sua envolvência com processos 

como a explicação e justificação de ideias. O Raciocínio Matemático é considerado por 

Fonseca (2018) como um hábito mental que, como tal, necessita ser desenvolvido de 

forma consistente nos mais variados contextos.  

Para o NCTM (2007)raciocinar é obter conclusões com base em evidências ou 

assunções prévias ou seja, fazer uso do conhecimento adquirido para chegar a 

determinadas conclusões. 

Tipos de Raciocínio Matemático  

O raciocínio dedutivo é para Baroody (1993), citado em Esteves (2013), um raciocínio 

do tipo “se… então…”, caracterizado pela evocação de conhecimento já existente de 

modo a atingir-se uma determinada conclusão. Trata-se de um raciocínio lógico, formal 

e diretamente relacionado com as demonstrações e a lógica, que se vai desenvolvendo, 
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do geral para o particular. Neste tipo de raciocínio a conclusão tem um papel 

fundamental na validação do conhecimento (Oliveira, 2002, citado em Esteves, 2013).  

Por sua vez o raciocínio indutivo parte essencialmente de observações e é a partir destas 

que se vai construindo uma série de conjeturas que têm, forçosamente, de ser testadas. 

“Através deste tipo de raciocínio produzem-se conclusões gerais a partir da análise de 

alguns casos particulares” (Esteves, 2013, p.23), ou seja, trata-se de um raciocínio que 

se vai desenvolvendo do particular para o geral, daí não ser, como refere o programa 

curricular “apropriado para justificar propriedades” (MEC, 2013, p.4) pois, 

“contrariamente ao raciocínio dedutivo, pode levar a conclusões erradas a partir de 

hipóteses verdadeiras” (MEC, 2013, p.4). Neste tipo de raciocínio importa, 

primordialmente, a criação de conhecimento, conhecimento este que é, segundo Esteves 

(2013), normalmente, produzido através de analogias, nas quais, a compreensão dos 

conceitos novos em causa se dá através da sua comparação com conceitos já existentes.  

Soutinho (2015) apresenta outros dois tipos de raciocínio, o raciocínio aditivo e o 

raciocínio multiplicativo. O raciocínio aditivo diz respeito ao raciocínio utilizado na 

resolução de problemas, onde a adição e subtração são as operações chave para chegar à 

solução. Na mesma lógica de pensamento, o raciocínio multiplicativo diz respeito aos 

casos onde a multiplicação e divisão nos permitem, igualmente, chegar à solução.  

Abstraindo-se do tipo de raciocínio em causa, House (1999), citado em Esteves (2013), 

defende uma necessidade abrangente a todos eles: a de ver, perceber, compreender e 

ouvir os alunos, nas suas linhas de pensamento e de raciocínio mais variadas, pois só 

assim, o professor será capaz de detetar possíveis lacunas de raciocínio, melhorar a 

comunicação matemática, solicitar reformulações e, como ponto fulcral, contribuir para 

a ampliação dos conhecimentos do grande grupo.  

Importa ainda referir que são as diferentes representações dos alunos que nos permitem 

conhecer e compreender melhor os seus raciocínios, pois é através destas que os alunos 

dão sentido e atribuem significado a determinadas situações. Lourenço (2014) defende 

que o desenvolvimento intelectual de cada ser humano se processa passando da 

representação ativa do mundo para a representação icónica, finalizando com a 

representação simbólica. A própria evolução dos conhecimentos matemáticos depende, 

em parte, do desenvolvimento e da diversidade das representações utilizadas. 

Esquemas de Justificação  
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A justificação é um ponto essencial na aprendizagem e compreensão da matemática. 

Dificilmente os alunos aprendem matemática sem, efetivamente, se envolverem na arte 

de justificar, pois é explicando por que razão se verificam certas relações que aumentam 

a sua compreensão sobre elas. 

Autores como Harel e Sowder (1998), citados em Fonseca (2004), identificam três 

categorias de esquemas de justificação base: esquemas de justificação por convicção 

externa, pormenorizando ainda três subcategorias – apelo à autoridade, justificação 

ritual e justificação simbólica; esquemas de justificação empírico e esquemas de 

justificação analítico ou teórico. 

Tarefas Matemáticas  

As tarefas desenvolvidas em sala de aula constituem uma base inequívoca para a 

aprendizagem dos alunos. Ponte e Serrazina (2000) salientam que para estas 

aprendizagens se tornarem, efetivamente, consistentes e duradouras é fundamental ter-

se em conta dois fatores: a atividade a realizar e a posterior reflexão a executar sobre 

ela. Importa que a atividade proposta pelo professor seja significativa e enriquecedora 

para os alunos. Há diversos tipos de tarefas matemáticas, tal como se pode verificar 

através da Figura 1.  

                               

 

Figura 1. Diversos tipos de tarefas, e sua relação a nível de grau de desafio e de abertura 

(Ponte, 2005) . 

Estratégias de Resolução de Problemas 

Vale e Pimentel (2004) acreditam que os alunos “devem ser submetidos a um ensino 

que lhes dê oportunidade de praticar um número significativo de estratégias através da 

resolução de vários problemas.” (p.25). Deste modo, as autoras distinguem oito 

estratégias de resolução de problemas que permitem aos alunos passarem 
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“gradualmente da resolução de uma situação problemática mais fechada e estruturada 

para uma situação mais aberta sem o perigo de se sentirem perdidos.” (p.25).  

Uma dessas estratégias de resolução, assenta em Descobrir um padrão/ Descobrir uma 

regra ou lei de formação. Aqui, a solução é encontrada através da generalização de 

soluções específicas. Fazer tentativas/ Fazer conjeturas é uma outra estratégia possível. 

Esta é geralmente orientada seguindo uma determinada linha de raciocínio que deve ser 

testada e verificada. Se as condições do problema forem satisfeitas então a solução está 

encontrada, caso contrário devemos fazer uma outra tentativa e voltar a testá-la. 

Trabalhar do fim para o princípio é uma estratégia na qual se conhece o ponto de 

chegada, mas não o ponto de partida. Pressupõe que os alunos comecem a desenvolver 

o seu trabalho pelo final ou pelo que pretendem, efetivamente, provar. A estratégia Usar 

dedução lógica/ Fazer eliminação implica que se encarem todas as hipóteses e que se 

vá eliminando, uma a uma, as que não são possíveis. Assim, eliminam-se os casos 

impossíveis e selecionam-se as situações corretas. Vale e Pimentel (2004) acreditam 

que uma das estratégias mais poderosas de resolução de problemas é a de Reduzir a um 

problema mais simples/Decomposição/Simplificação. Esta estratégia implica a 

resolução de um caso particular de um problema transformando-o em algo mais simples 

que conduza a uma lei de formação aplicável ao caso geral. Fazer uma simulação/ 

Fazer experimentação/ Fazer uma dramatização é uma estratégia que consiste na 

utilização de objetos ou adereços na simulação das condições do problema, traduzindo-

o em factos concretos e visíveis. Uma outra estratégia valiosa é a de Fazer um desenho, 

diagrama, gráfico ou esquema. Esta estratégia é utilizada muitas vezes em combinação 

com outras, mas também tem valor por si só. Por último, referem a estratégia de Fazer 

uma lista organizada ou fazer uma tabela. Esta tanto pode ser utilizada como estratégia 

principal, como simplesmente, para representar, organizar ou guardar informação e/ou 

os dados do problema. Esta estratégia “permite-nos esgotar todos os casos possíveis e 

não esquecer nenhum.” (Vale & Pimentel, 2004, p.28). 

Metodologia 

Face ao problema apresentado, esta investigação cresceu e desenvolveu-se situada num 

paradigma interpretativo. Na prática, esta opção, traduz-se numa ação sistemática e 

flexível de observação, naturalista e participante, e de reflexão contínua sobre a 

proposta de trabalho desenvolvida – características inatas da metodologia adotada, de 

cariz qualitativo (Coutinho, 2014),  que pode assumir vários designs. Um deles e o 
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referente a este estudo, é o estudo de caso, uma metodologia adequada às questões do 

«como» e «porquê» (Ponte, 2006). 

O estudo desenvolveu-se ao longo do 2.º semestre da Prática de Ensino Supervisionada 

(PES) com 19 alunos de uma turma do 4.º ano de escolaridade do 1.º CEB, que 

constituíram o caso, e tinham idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos de idade. A 

investigadora adotou um papel participante e utilizou uma diversidade de técnicas e 

instrumentos de recolha de dados: documentos dos alunos (tarefas da intervenção 

pedagógica); observações; fotografias e vídeos; e inquéritos realizados, quer por 

entrevistas informais, quer por questionários. 

Apresentação de resultados 

Apresenta-se, de seguida, uma das tarefas implementadas com os alunos: 

Quadro 1. Apresentação da tarefa n.º4 (Santos, 2018, p.52). 

 

Esta tarefa apresentou-se um pouco diferente das restantes, por não envolver 

explicitamente cálculos. Apesar de compreenderem o pedido, houve uma certa 

hesitação em começar a listar as soluções. Precisaram de mais tempo para ler e reler a 

tarefa, à procura, certamente, de uma estratégia que facilitasse a organização da 

listagem. Só então, é que toda a turma partiu para a sua resolução.  

O envolvimento dos alunos e o grau de desafio foi tal, que o tempo de resolução 

excedeu, em dobro, o esperado. Contudo, os trabalhos apresentados foram bastante 

satisfatórios. Todos se mostraram capazes de resolver um problema desta natureza, 

sendo que, para tal, encontraram diferentes formas de o fazer.  



294 

Nesta tarefa, o raciocínio envolvido foi o raciocínio indutivo, pois a observação e 

experimentação dos fatores foram uma ponte que permitiu chegar à solução. Um aspeto 

muito importante e que, nem sempre, os alunos têm como chave para uma resolução 

com sucesso é a organização. E nesta tarefa, para alcançarem o sucesso, era fulcral a 

organização, bem como para terem a certeza de ter listado todas as possibilidades! 

Aspeto essencial dos esquemas de justificação analítico ou teórico (Esteves, 2013, 

apoiando-se em Fonseca, 2004). Só seis alunos procederam organizadamente, como se 

ilustra na Figura 2. 

Quanto ao tipo de representação, todos os alunos recorreram a uma representação 

icónica, mostrando-se capazes de efetuar diagramas e figuras.  

Relativamente aos esquemas de justificação, centraram-se, essencialmente, nos 

esquemas de justificação empíricos, valorizando-se as justificações provenientes de 

exemplos concretos (Figura 3), sendo que, nos casos em que os alunos conseguiram 

listar todas as soluções de forma organizada, também se envolvem raciocínios cada vez 

mais elaborados e uma série de operações mentais mais rigorosas e lógicas, próprias dos 

esquemas de justificação analítico ou teórico. As explicações dadas durante as 

conversas informais, com alguns dos alunos, revelaram a sua capacidade de perceber 

como é que a partir de um caso experimental poderiam obter o número total de animais, 

sem terem de os listar exaustivamente, revelando, uma vez mais, esquemas de 

justificação analítico ou teórico e o recurso ao raciocínio quer aditivo (9+9+9) quer 

multiplicativo (3x9), como se ilustra.  

Aluno G: Encontrei 24 animais de fantasia mais os 3 reais. Comecei por juntar a cabeça 

de um animal com o tronco de outro e a parte de trás de outro.  

Investigadora: Como é que sabes que tens os animais todos?  

Aluno G: Porque para não me perder vi as hipóteses todas para a cabeça do pato 

mandarim, quando já estavam todas, fui ver as do chital e depois as do caimão.  

Investigadora: Será que não podias ter simplificado um pouco essa resolução?  

Aluno G: Sim…  

Investigadora: Como?  

Aluno G: Oh como eram todas iguais se calhar podia ter feito logo 3 x 9 e dava os 27 

animais na mesma 

(Santos, 2018, p.80). 

 

As estratégias de resolução adotadas foram, sobretudo, as de Fazer uma lista 

organizada ou tabela e Fazer um desenho, diagrama, gráfico ou esquema, tal como se 

pode verificar através das Figuras 2 e 3, respetivamente. 
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Figura 2. Exemplo da estratégia  Fazer uma lista organizada ou tabela (Santos, 2018, p. 77) 

 

                 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Exemplo da estratégia  Fazer um desenho, diagrama, gráfico ou esquema (Santos, 

2018, p. 78) 

Um aluno, procedendo organizadamente, recorreu ao produto cartesiano, tendo 

combinado três vezes os elementos do conjunto {mandarim, chital, caimão}. 
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Figura 4. Exemplo do recurso ao produto cartesiano (Santos, 2018, p.79) 

Conclusões 

Um tipo de raciocínio utilizado com alguma frequência por estes alunos foi o indutivo. 

Apesar de se tratar de um raciocínio que se vai desenvolvendo do particular para o 

geral, e de o programa curricular não o considerar “apropriado para justificar 

propriedades” (MEC, 2013, p.4) uma vez que, “contrariamente ao raciocínio dedutivo, 

pode levar a conclusões erradas a partir de hipóteses verdadeiras” (MEC, 2013, p.4), a 

verdade é que este tipo de raciocínio foi gerador de conhecimento ao longo desta 

investigação. Os alunos também manifestaram a utilização do raciocínio dedutivo 

atingindo conclusões que decorrem daquilo que, efetivamente, já conheciam. Lourenço 

(2014), apoiando-se em Bruner (1975), defende que o desenvolvimento intelectual de 

cada ser humano se processa passando da representação ativa do mundo para a 

representação icónica, finalizando com a representação simbólica. A própria evolução 

dos conhecimentos matemáticos pode ser analisada através deste prisma. Dependendo 

do tipo de representação adotado pelos alunos revê-se neste o seu grau de 

desenvolvimento. Assim, pode afirmar-se que a maioria dos alunos da turma se 

encontra no patamar das representações simbólicas.  

Das três categorias de esquemas de justificação base definidos por Harel e Sowder 

(1998), em Fonseca (2004), a investigadora detetou a utilização de todos eles por parte 

dos alunos, havendo diferença notória de um para os outros dois. Os esquemas de 

justificação analítico ou teórico foram os privilegiados, uma vez que estiveram 
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presentes em todas as tarefas e foram utilizados por todos os alunos. Já os esquemas de 

justificação empírico, foram efetivamente manifestados em metade das tarefas 

resolvidas, incluindo a que se apresentou, , mas apenas numa fase inicial por alguns 

alunos, sendo que, posteriormente, estes acabaram também por manifestar a utilização 

de esquemas de justificação analítico ou teórico. Os esquemas de justificação por 

convicção externa foram utilizados apenas uma vez, por um único aluno. Em algumas 

situações, como a da tarefa apresentada, a organização do trabalho foi elemento 

essencial para que os alunos tivessem a certeza da correção da sua resposta.  

Foram implementadas tarefas que dessem liberdade aos alunos de traçar o seu próprio 

caminho de resolução e o explorar. Das oito estratégias de resolução (Vale & Pimentel, 

2004), que permitem aos alunos passar “gradualmente da resolução de uma situação 

problemática mais fechada e estruturada para uma situação mais aberta sem o perigo de 

se sentirem perdidos.” (p.25), os alunos utilizaram cinco delas, sendo que, em alguns 

casos, as foram conjugando a seu favor. 
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