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resumo 
 
 

O mundo é hoje mais complexo e imprevisível do que era há poucos 
anos. Profundas transformações alteram, dia após dia, o cenário em que a 
escola desenvolve a sua missão. As oportunidades de auto-aprendizagem 
multiplicaram-se. A influência dos fenómenos de globalização sobre as 
diversas culturas reforçou a importância do conhecimento local. O impacto do 
desenvolvimento humano sobre o planeta tornou indispensável a promoção de 
estilos de vida ambientalmente sustentáveis.  

À escola compete reflectir continuamente sobre a relevância do seu papel 
na resposta a estes desafios. Uma participação mais activa na resolução de 
problemas do mundo real poderá servir para demonstrar aos alunos a 
importância do seu papel e do lugar que deve ter nas suas vidas e, ao mesmo 
tempo, contribuir para a revalorização e reconhecimento dos seus professores. 

Partindo desta ideia, apresenta-se o ensino das ciências como um 
contexto a explorar para estabelecer uma ligação mais próxima entre a escola 
e as comunidades a que pertence, orientando-o para a resolução dos
problemas do mundo real. Admite-se que essa ligação possa também ajudar a 
responder a algumas das principais dificuldades identificadas nas aulas de 
ciências. A questão essencial é saber se existe na escola a capacidade 
necessária para intervir nesse tipo de problemas e, para além disso, se existe 
entre os diversos actores, especialmente entre os professores de ciências, a 
capacidade, a confiança e motivação para aceitar tal compromisso.  

Para tentar responder a esta questão, realizou-se um estudo exploratório 
envolvendo os professores de ciências de uma escola, recorrendo a uma 
metodologia qualitativa. Os resultados obtidos revelam que a participação 
directa da escola na resolução dos problemas das comunidades a que 
pertence, não corresponde a uma das prioridades da sua missão, tal como os 
professores a percepcionam. Não obstante, reconhecerem várias dificuldades 
e limitações que teriam na resolução desses problemas, admitem que 
autonomamente ou com a colaboração de outras instituições pudessem reunir 
as condições necessárias para o fazer. Contudo, as suas principais 
preocupações como professores não se centram nessa participação, 
revelando antes outras prioridades, algumas das quais o estudo permitiu 
identificar. 
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abstract 
 

Today’s world is more complex and unpredictable from what it was a few 
years ago. Deep changes transform, day by day, the scenery in which the 
school carries out its mission. The self-learning opportunities have multiplied. 
The influence of the phenomena associated to globalization over the different 
cultures strengthened the importance of the local knowledge. The impact of 
human development over the planet made the promotion of environmental 
sustainable life-styles indispensable.  

School should continuously consider the relevance of its role taking into 
account these challenges. A more active participation in the solving of the real-
world problems may be used to show students the importance of its role in their 
lives and, at the same time, contribute to the recognition of its teachers.  

Given this idea, teaching of sciences is presented as a context to be 
explored for a closer connection between school and the communities to which 
it belongs, orienting it towards the resolution of real-world problems. In this 
work it is admitted that by re-enforcing that connection one can also overcome 
some of the main difficulties identified in science classes. The essential 
question is knowing whether the necessary capability to intervene in the 
resolution of those kind of problems exists in school, and, beyond that, if 
among the different actors, especially among the science teachers, there is the 
confidence and motivation to accept that compromise. 

In the attempt to answer this question, an exploratory study was conducted 
involving science teachers of a school, using a qualitative methodology. The 
results achieved reveal that the direct participation of the school in the 
resolution of the real-world problems of the communities to which it belongs, 
does not correspond to one of its main priorities in its mission, as it is 
comprehended by the teachers. Although they recognize the existence of 
several difficulties and limitations in solving those problems, they admit that 
individually or with the collaboration of other institutions they could have the 
necessary conditions to do it.  However, their main concerns as teachers do not 
focus on that participation, revealing instead other priorities, some of which the 
study identified.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 

“Chaminé que construísse em minha casa não seria para sair o fumo, mas para entrar o céu.” 

(Dito do Avô Celestiano) Mia Couto 

 

O mundo é hoje mais imprevisível e complexo do que antes. Profundas transformações 

sociais, económicas e culturais modificaram radicalmente o panorama em que a escola 

desenvolve a sua missão. A natureza dos desafios que enfrenta é muito diferente do que era há 

pouco tempo atrás. O conhecimento dispersou-se e multiplicaram-se as oportunidades de       

auto-aprendizagem que é necessário enquadrar e estruturar. A influência dos diversos fenómenos 

de globalização sobre as culturas locais mostrou a importância da escola na valorização do 

conhecimento das suas comunidades. O impacto do desenvolvimento humano sobre o planeta 

tornou indispensável a promoção de estilos de vida ambientalmente sustentáveis.  

Para dar resposta a estes desafios, é necessário que a escola seja capaz de: 

• Preparar para um mundo em permanente transformação; 

• Desempenhar o papel de charneira entre as comunidades locais e o mundo global, 

ajudando-as a responder às pressões sobre as suas culturas; 

• Lidar com as múltiplas oportunidades de auto-aprendizagem fornecendo contextos que 

permitam o enquadramento afectivo dos seus alunos; 

• Educar para a sustentabilidade promovendo uma cultura de intervenção sociopolítica. 

 É necessário, tal como se afirma no relatório Delors, que os jovens aprendam a conhecer, 

combinando uma cultura científica e humanista mais geral com o aprofundamento de algumas 

matérias, aprendam a fazer, adquirindo competências que lhes permitam enfrentar as situações 

mais variadas, aprendam a ser, desenvolvendo a sua personalidade, autonomia e 

responsabilidade, mas também a viver juntos, desenvolvendo a compreensão pelo outro. Uma 

missão para a qual a escola não pode fechar-se sobre si própria mas, pelo contrário, tem que se 

abrir deixando entrar o mundo, ao mesmo tempo que nele projecta as suas expectativas, a sua 

utopia. 



 Para tal, será essencial uma ligação diferente entre a escola e a comunidade: uma ligação de 

reciprocidade, em que a escola e a comunidade se respeitem e aceitem influenciar mutuamente. 

Um contexto social e individualmente relevante em que os alunos, mas também os professores, 

possam encontrar o reconhecimento necessário para a construção dos seus percursos de 

realização pessoal. Um contexto que contribua para a construção de uma identidade própria de 

cada escola em resposta a todas as tentativas de regulação excessivas, ao mesmo tempo que cria 

condições e promove o respeito pela diversidade local e global. Onde se possa, no imediato, 

intervir sobre o futuro, alimentando o desejo de um mundo mais justo, democrático e 

ambientalmente mais sustentável.  

 O ensino das ciências pode ser um contexto a explorar para criar essa ligação mais estreita, 

envolvendo os alunos e professores na resolução de problemas do mundo real, através de novas 

parcerias, partilhando preocupações e responsabilidades. Mostrando que a escola pode e deve 

assumir um papel socialmente mais relevante. Procurando ao mesmo tempo responder a algumas 

das dificuldades sentidas nas abordagens mais tradicionais. Ao considerar este objectivo, será 

necessário reflectir sobre as finalidades desse ensino, aquelas que são propostas nos currículos e 

aquelas que os alunos, professores e outras pessoas considerem, para si, mais relevantes.  

 A questão essencial é saber se existe na escola a capacidade necessária para intervir na 

resolução desse tipo de problemas e, para além disso, se existe entre os diversos actores, 

professores, alunos, pais, autarcas, empregadores, cidadãos em geral, confiança e motivação 

para aceitar esse compromisso. Em particular, entre os professores de ciências, a quem caberia 

um papel fundamental nessa tarefa.  

 A maior parte dos exemplos relatados na literatura em que a escola surge associada a 

projectos desenvolvidos na comunidade, referem-se a situações em que a sua participação é 

mediada por outras instituições ou pessoas de fora. São raros os exemplos em que participa 

directa e autonomamente nos projectos e, nestes casos, quase sempre orientados para o estudo 

da comunidade do ponto de vista do seu património histórico e cultural. A hipótese de o fazer 

sobre problemas ligados ao ambiente físico e natural tem sido pouco explorada. 

 Para uma primeira avaliação do que seria a resposta a uma proposta dessa natureza, 

realizou-se um estudo empírico, centrado nos professores de ciências de uma escola. Adoptou-se 

uma metodologia qualitativa e a entrevista semi-estruturada como instrumento de pesquisa. 

Procurou-se, em primeiro lugar, conhecer as suas percepções acerca da missão da escola e dos 

seus principais desafios, das relações entre a escola e a comunidade e acerca do papel e 

responsabilidade da ciência nos problemas que afectam globalmente as pessoas, o mundo.  

 As respostas obtidas em relação a estas questões, serviram depois para enquadrar e tentar 

compreender melhor as suas respostas à questão principal:  
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 Sentem os professores que deveriam e seriam capazes de participar activa e directamente na 

resolução de problemas reais da sua comunidade?  

 A análise dos resultados obtidos nesse estudo, em confronto com os factores mais críticos 

identificados a partir da revisão da literatura, permitiu, ainda que de forma muito exploratória, 

avançar um primeiro cenário de respostas sobre o qual seria possível, continuando este trabalho, 

delimitar e aprofundar os aspectos decisivos na proposta considerada.  

 O desenrolar deste trabalho apresenta-se ao longo de seis capítulos: 

 O primeiro, a Introdução, resume o essencial do trabalho, uma breve apresentação da 

temática, do desenvolvimento do estudo, dos seus objectivos, questões de investigação e 

metodologia utilizada. 

 O segundo, Revisão Crítica da Literatura, é dedicado à fundamentação com base nas 

publicações referenciadas, de alguns dos pressupostos subjacentes à proposta de 

desenvolvimento de um projecto no ensino das ciências visando uma maior participação da escola 

na vida da sociedade. Contém três sub-capítulos. Um dedicado à missão da escola e aos seus 

desafios, outro à sua ligação com a comunidade, onde se explora também a evolução e 

significado do conceito de comunidade e, finalmente, um terceiro, onde se analisam diversas 

propostas para o ensino das ciências. 

 O terceiro capítulo, Estudo Empírico, contém a descrição do trabalho realizado para 

responder às questões de investigação. Inclui um sub-capítulo sobre a metodologia, onde se 

aborda o método utilizado e as suas especificidades, se apresenta o instrumento escolhido e os 

critérios de definição da amostra, e um outro, onde se descreve a análise dos resultados. 

 O quarto, Conclusões, expõe as principais conclusões do trabalho, confrontando os 

resultados obtidos no estudo empírico com os resultados da revisão da literatura em função da 

ideia inicial, bem como as suas principais limitações. Um último sub-capítulo propõe 

recomendações para futuros estudos. 

 O quinto e sexto capítulos são, respectivamente, de referências bibliográficas e anexos. 
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2. REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA 

 2.1. ENTRE O LOCAL E O GLOBAL. DESAFIOS PARA O SÉC. XXI 

 2.1.1. UM CONTEXTO EM PERMANENTE TRANSFORMAÇÃO 

“Pela primeira vez na nossa história, lidamos com o desafio de educar os nossos alunos para 

viverem num mundo acerca do qual sabemos muito pouco, excepto que é caracterizado por uma 

rápida e substancial mudança, e está a tornar-se claramente mais complexo e incerto que o 

mundo de hoje.” (Hodson, 2003). Educar para este mundo em permanente transformação é um 

dos reptos a que a escola deve ser capaz de responder e, como Hodson sugere, pode ser 

encarado como um estimulante desafio ou uma desconcertante e assustadora ameaça. 

Este desafio é reforçado pela convicção expressa por Millar e Osborne (1998), entre outros, 

de que um dos erros que se tem cometido na definição dos currículos é investir-se mais na 

identificação das necessidades da sociedade contemporânea do que em antecipar as 

necessidades da sociedade do futuro. As reformas curriculares deveriam ser moldadas pela nossa 

visão do conhecimento e das competências que julgamos que serão úteis aos nossos alunos 

quando forem adultos e pela resposta às suas necessidades e interesses individuais             

(AAAS, 1989). 

Cada vez mais os saberes transmitidos deverão ser evolutivos. Uma resposta consignada às 

necessidades presentes, puramente quantitativa, já não é possível nem adequada. É o que se 

afirma no Relatório Delors1 (UNESCO, 1999a), onde se declara também que um conhecimento 

tornado definitivo, sem a expectativa de aproveitar todas as oportunidades para se actualizar e 

aprofundar, não serve num mundo em mudança, onde tentar conhecer tudo se torna cada vez 

mais inútil. Onde importa antes dominar os instrumentos do conhecimento, e desenvolver uma 

visão prospectiva em relação a um futuro que não se pode antecipar, mas para o qual temos que, 

de alguma forma, nos preparar. 

À medida que a educação avança, integrada no contexto histórico, social e político a que 

pertence, torna-se claro que é necessário repensá-la, educação em ciências incluída, à luz de uma 

nova paisagem social e cultural, e de novos mercados de trabalho (Carter, 2005). Mercados 

caracterizados pela flexibilidade e por novas competências para enfrentar empregos em 

modificação ao longo da vida numa sociedade cada vez mais competitiva (Burbules e Torres, 

2004). 

                                                           
1 Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenado por Jacques 
Delors (1999) 



Dentro das novas perspectivas que se abrem, há que ter em conta a oportunidade de novos 

modos de produção de natureza essencialmente criativa. A escola tem que ser capaz de formar 

criadores, aptos para novos desafios, quer do mercado de trabalho, quer também da própria 

comunidade. Neste sentido, ganha também importância o papel dos professores enquanto 

“empreendedores sociais”, capazes de inovar a partir da realidade local e a partir das suas 

próprias crenças e convicções (Carneiro, 1998). 

 

 2.1.2. RESPOSTA ÀS PRESSÕES SOBRE AS CULTURAS LOCAIS 

É inevitável a influência da globalização sobre a educação, há uma forte presença da 

globalização nas nossas vidas, logo também tem de haver na educação (Torres, 1999). A 

influência da globalização sobre as políticas e práticas educacionais pode ser vista como tendo 

muitos e conflituantes efeitos que não podem ser classificados simplesmente de positivos ou 

negativos (Burbules e Torres, 2004). Um dos principais desafios trazido pelos diversos fenómenos 

de globalização tem a ver, segundo os mesmos autores, com a resposta da educação em relação 

às pressões globais sobre as culturas locais. Poderá a escola ajudar a preservar essas culturas? 

Como? Em que medida a sua preservação isolando-as do mundo global não reforçará a ameaça 

que se pretende evitar? Por outro lado, admitindo uma abertura em relação a esse universo 

abrangente, onde as diferenças se tornam mais profundas e o grau de afiliação mais abstracto, até 

que ponto o discurso do pluralismo, matriz para a educação inter/multicultural, continuará a fazer 

sentido? Até que ponto a educação pode ajudar a construção de identidades nesse contexto? 

Num mundo globalizado onde o espaço e o tempo se contraem, é inevitável a questão de 

Alain Touraine2: “Poderemos viver juntos?”. Como afirma Stoer (2001), o problema é saber como 

preservar a identidade e, ao mesmo tempo, partilhá-la com outros, porque como também 

responde Touraine: “nós já vivemos juntos”. Talvez não saibamos ainda como fazê-lo e, por isso, 

aprendermos a viver juntos seja um objectivo essencial da nossa educação, como propõe 

Carneiro (1998) “a missão essencial da Educação é dizer às pessoas que não estão sozinhas no 

mundo, ensiná-las que não vivem ensimesmadas sobre si próprias no planeta, que estão com 

outras, e com elas partilham um destino comum”.  

Diversos autores asseguram que a identidade e a fragmentação se tornarão os verdadeiros 

leitmotifs da era global (Burbules e Torres, 2004; Carter, 2005) e apontam a multiculturalidade 

como o tema que vai marcar a crise e a resposta da educação às exigências e aos desafios do 

futuro.  

                                                           
2 In Stoer (2001) 
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Há uma forte tendência para considerar que a globalização contém implicitamente o objectivo 

de uniformização e regulação supranacional que coloca em risco a identidade e a sobrevivência 

das comunidades locais. Esta tendência basear-se-á sobretudo nas interpretações mais comuns 

para fenómeno de globalização: um fenómeno económico de liberalização e/ou internacio-

nalização, ou, de forma ainda mais evidente, quando se interpreta como um fenómeno de 

ocidentalização, reprodutor das estruturas características da modernidade. Porém, enquanto 

fenómeno social e cultural o seu impacto não pode ser reduzido a esse objectivo. Pelo contrário, 

uma das principais consequências da globalização neste domínio poderá ser uma maior 

fragmentação das sociedades. Ao proporcionar uma rede mais vasta de comunicações permite 

mais facilmente às diversas comunidades afirmar perante outras a sua identidade e, ao mesmo 

tempo, suportar-se na intensa rede de relações assim criada para defender o seu espaço social.  

Na educação esta fragmentação caracterizar-se-á pelo acentuar das diferenças entre os 

universos afectivo e cultural dos alunos e as funções socializadora e educativa da escola (Stoer, 

2001). Neste cenário, ganhará especial importância a sua capacidade integradora dos diversos 

universos dos alunos e respectivas subjectividades. A escola deverá ser capaz de recontextualizar 

as suas funções tendo em conta essa diversidade, assumindo-se como uma referência 

fundamental na encruzilhada dos múltiplos caminhos entre o local e o global. É nesta interface que 

a escola poderá e deverá ter um papel essencial na construção de uma identidade que resista à 

homogeneização cultural, mas ao mesmo tempo se abra para o conhecimento e diversidade. A 

escola não pode abdicar da sua responsabilidade de gerir a transição entre o local e o global, quer 

nas suas práticas quer nos seus conteúdos.  

Esta perspectiva surge bem ilustrada no exemplo dos professores das comunidades Chiapas 

no México (Reimke, 2004), activamente envolvidos na promoção das características locais, mas 

com a consciência da necessidade e das vantagens de o fazerem num cenário global. Ao lutarem 

contra as políticas uniformizadoras do estado através de programas educacionais na língua 

espanhola, mantiveram o controle sobre as práticas educacionais nas suas comunidades. 

Insistiram num programa de ensino relevante para as suas comunidades mas sem dispensar os 

benefícios de desenvolverem algumas competências na língua espanhola e de outras práticas não 

locais. Isso permitiu-lhes dominarem as ferramentas necessárias para divulgar a sua luta e assim 

obterem os apoios de organizações nacionais e internacionais para a prosseguirem. Uma gestão 

inteligente da transição entre o local e o global permitiu transformar o que seria uma ameaça numa 

poderosa ferramenta de defesa da diversidade e especificidade local.  

Tudo isto não significa que não existam fortes tentações em relação a uma convergência que 

podem ter origens e propósitos bem distintos (Charlton e Andras, 2006). Quando correspondem, 

por exemplo, a um desejo de regulação supranacional ou, pelo contrário, quando dizem respeito a 



uma vontade de valorizar e potenciar estruturas locais, usando as possibilidades que a 

globalização oferece.  

A educação e a globalização não podem caminhar separadamente. A globalização do 

conhecimento não pode ser desligada dos mecanismos para a sua produção, racionalização, 

transmissão e divulgação, em relação aos quais cabe à educação o papel principal (Carter, 2005). 

Educação e globalização implicam-se mutuamente. A transferência de imperativos da 

globalização, para as diversas realidades locais é um processo local que exige o apoio e recursos 

também locais e que passa em grande medida pela escola (Law, 2004). À escola poderá caber um 

papel essencial nessa transferência, onde se inscreverão algumas das principais pressões sobre 

as culturas locais mas também as melhores respostas a essas ameaças.  

No domínio do discurso acerca do ensino das ciências, Carter (2005) sustenta que esse 

discurso é mais representativo das respostas nacionais às reformas económicas e aos imperativos 

de instituições internacionais do que dos resultados da investigação no ensino e aprendizagem 

das ciências. Charlton e Andras, entendem que a globalização conduzirá à estandardização das 

estruturas básicas, no sentido de um sistema internacional de certificação internacional mas, por 

outro lado, incentivará a especialização em funções mais avançadas. Cada país privilegiará certas 

áreas nessa especialização, “importando” o conhecimento noutras áreas, de outros países. 

Existirá, segundo estes autores, uma tendência de convergência internacional das estruturas 

básicas e de diferenciação nacional de funções especializadas. Usando uma analogia com as 

estruturas biológicas e com algum software informático – complexas estruturas construídas a partir 

de simples e estandardizadas células, regras e notações – defendem que a globalização da 

educação implicará a normalização nas suas comunicações mais básicas evoluindo para uma 

linguagem comum e para uma estrutura e avaliação standards. Admitem, curiosamente, que 

alguns países, menos poderosos e prósperos, possam especializar-se em áreas economicamente 

menos exigentes, como por exemplo a formação de professores. Considerando que a investigação 

científica pode ser vista como um dos primeiros sistemas de comunicação global, e que em muitas 

áreas do ensino superior em matemática e nas ciências quantitativas, como referem, se assista já 

ao início de um sistema com as mesmas características, admitem que outros níveis de formação 

seguirão o mesmo caminho, incluindo os níveis mais básicos, em particular, em certas áreas do 

ensino das ciências. 
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 2.1.3. PROPORCIONAR CONTEXTOS PARA A DIVERSIDADE DE INFORMAÇÃO 

 A aprendizagem adquirida nas escolas representa uma parcela cada vez menor da 

aprendizagem que se adquire no dia-a-dia. Com as novas tecnologias tem vindo crescer uma rede 

de interacções que promovem uma multiplicidade de novas oportunidades de auto-aprendizagem. 

Os media constituem uma presença dominante na vida dos mais novos, apresentando-se na 

maioria dos casos como uma forte ameaça pela relação quase obsessiva e acrítica que com eles 

é estabelecida. A aprendizagem não só deixou de estar confinada à escola como também o 

deixou de estar relativamente ao tempo em que a frequentamos. Aprendemos para além da escola 

e ao longo de toda a vida.  

 A estruturação de toda a carga cognitiva que na escola ou fora dela os nossos alunos 

possam adquirir, exige a reconciliação de conteúdos e contextos (Figueiredo, 1995). Esta onda de 

informação tende a submergir tudo e todos, tornando indispensáveis referências que permitam aos 

alunos encontrar um rumo, um caminho. Este será, porventura, um dos desafios mais importantes 

para a escola no futuro: proporcionar contextos para compreender um mundo cada vez mais 

incerto e diversificado, ou, como se afirma no relatório Delors, “fornecer os mapas de um mundo 

complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através 

dele”. Num projecto mobilizador que inclua os alunos, professores, toda a comunidade, 

promovendo uma cultura de participação da família e da comunidade, construindo uma plataforma 

de actuação concertada.  

 Curiosamente, ao mesmo tempo que todo um conjunto de oportunidades, em grande parte 

geradas por novas soluções tecnológicas, faz antever um futuro em que a escola perde algum do 

seu privilégio institucional nos processos de aprendizagem dos alunos e, em consequência, do 

seu processo de socialização, a mesma escola recupera uma centralidade invulgar nos seus 

percursos de vida como espaço e tempo de vivências. Um papel a que nem sempre atribui a 

devida importância e que muitas vezes descuida (Magalhães, 2001). 

 Mudanças profundas, quer na organização familiar - famílias mais pequenas, em geral 

limitadas a um núcleo de dois adultos e não mais do que dois filhos - quer na organização do 

trabalho - horários mais diversificados, feminização do emprego - quer até na própria organização 

dos espaços urbanos, com cidades cada vez maiores onde ninguém conhece ninguém, levaram a 

transferir para a escola responsabilidades que originalmente pertenciam à família e à comunidade 

(Enguita, 2004). Entre outras, uma parte significativa do enquadramento socioafectivo dos seus 

alunos. Mas esta transferência de responsabilidades mais do que uma decisão por falta de outras 

opções deve ser entendida como uma opção consciente e propositada, esperando que a escola, 

nalguns casos, seja capaz de desempenhar algumas das tarefas que desta forma lhe são 

atribuídas, melhor que a própria família. E, portanto, mais do que olhar para a escola como a 



solução possível deve olhar-se como uma boa solução, uma solução desejável. E a própria escola 

e os seus professores devem partilhar essa convicção, não se demitindo de assegurar o melhor 

possível uma função que se não corresponde às suas vocações iniciais, é uma função que lhe é 

exigível, até porque a escola não existe, não faz sentido, fora do quadro de preocupações da 

comunidade a que pertence.  

 Para Enguita (2004), a escola é a primeira instituição pública à qual as crianças têm acesso 

continuado, razão pela qual é um lugar apropriado para a aprendizagem de formas de convivência 

que não podem aprender na família, em virtude dos laços afectivos e de dependência pessoal que 

aí vigoram. Além disso, a escola representa para a maioria a primeira aproximação à diversidade 

que caracteriza a sociedade actual. O mesmo autor argumenta que a escola possibilita o contacto 

com pessoas diferentes em muitos aspectos, uma experiência essencial para uma convivência 

civilizada que não pode ser reproduzida no contexto familiar. 

 Neste cenário de novas e diversificadas oportunidades de aprendizagem, também o papel 

específico dos professores sofrerá grandes modificações. Perante a facilidade de acesso à 

informação, não só deixaram de possuir o exclusivo de parte dessa informação como passaram, 

inclusive, a não deter toda a informação na posse dos alunos, mesmo na sua área específica. 

Insistir num papel de mero transmissor de conhecimentos, não será justificação suficiente para a 

sua actuação que, restringindo-se a essa função, constituirá apenas mais uma origem de 

informação num universo de múltiplas e sofisticadas fontes. O papel dos professores deverá 

adaptar-se no sentido de ser capaz de criar os contextos necessários para a transformação do 

conhecimento e vivência exteriores dos alunos em saberes estruturantes e operacionais 

(Figueiredo, 1999). 

 A existência de tantas oportunidades de aprendizagem fora da escola representa ainda um 

outro desafio para a escola. Perante as diversas ofertas, os alunos farão opções motivadas por 

critérios variados. Entre a escola e outras entidades estabelecer-se-á uma competição mais ou 

menos explícita, em relação à qual a escola não deverá assumir, à partida, nenhuma posição de 

superioridade, reclamando o estatuto de melhor opção, sem sentir sequer a necessidade de o 

demonstrar. Pelo contrário, o que se defende é que a escola se deve comprometer activamente na 

demonstração da qualidade das suas propostas, admitindo algumas das suas fragilidades, 

abrindo-se à possibilidade de articular a sua oferta com a das outras alternativas. Não aceitando 

que os alunos a escolham como uma obrigação mas antes como uma opção convicta, fruto do 

reconhecimento das vantagens que oferece e que, em grande medida, residirão na oferta de 

contextos humanos e afectivos, difíceis de encontrar noutros locais.  

 Finalmente, uma outra dimensão importante deste desafio é, uma vez mais, a capacidade 

que a escola tem de demonstrar na integração e valorização do conhecimento local. Para além de 

toda a variedade de recursos onde os alunos podem obter parte do seu conhecimento, a sua 
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relação íntima com os espaços físico e social em que diariamente crescem e vivem muitas das 

suas experiências, afigura-se como uma fonte essencial para esse conhecimento. 

 

  2.1.4. EDUCAR PARA A SUSTENTABILIDADE 

 Nos últimos tempos, uma das perspectivas preponderantes em relação à educação em 

ciências é a que a liga ao desenvolvimento económico, como afirma Drori (2004). Considerando-

se a educação, e a educação em ciências em particular, como condição indispensável para esse 

desenvolvimento económico. Ideia que é sustentada em muitos exemplos de economias que 

cresceram em função, segundo se defende, do seu investimento em educação em ciências. 

Contudo, para Drori, os resultados ainda escassos e pouco consistentes, nalguns casos devido a 

dificuldades no cruzamento dos dados entre países com realidades completamente diferentes, 

impedem que existam, por enquanto, conclusões sólidas e sugerem um maior cuidado no 

desenvolvimento de políticas educacionais baseadas nesta perspectiva. 

 Uma opinião bastante generalizada é a de que o desenvolvimento económico é o principal 

objectivo da maior parte dos fenómenos de globalização. Os defensores desta perspectiva, 

argumentam em sua defesa que o desenvolvimento económico é o caminho para uma melhor 

qualidade de vida, para uma maior equidade. Independentemente das suas virtudes, é verdade 

que algumas das suas consequências não têm sido as desejáveis. Paradoxalmente um fenómeno 

suportado na ideia da universalização, não tem olhado para o planeta de uma forma global. 

 Parece inquestionável que a compreensão do mundo numa perspectiva mais ecológica, 

holística, é vital para o equilíbrio entre a humanidade e o seu ecossistema, uma perspectiva que 

não é facilmente encontrada nos currículos da escola actual (Farrel e Papagiannis, 2002). 

Frequentemente, ou quase sempre, os currículos são caracterizados pela segmentação e 

compartimentação dos assuntos. Tendem a reforçar a orientação disciplinar em oposição a uma 

abordagem interdisciplinar que inclua as diversas dimensões da condição humana, como 

defendem Farrel e Papaggianis (2002). 

 Os mesmos autores alertam para o papel que a escola, por força do seu conservadorismo, 

poderá estar a ter na continuação de uma atitude antropocêntrica face aos recursos naturais, 

entendendo-os e apresentando-os como grátis e inesgotáveis, e em relação à tecnologia como a 

solução para todos os problemas, revelando pouca preocupação com as externalidades 

ambientais de um crescimento económico promovido de acordo com o modelo a que se 

encontram vinculadas. Deste modo, Farrel e Papaggianis, vêem a escola mais como um obstáculo 

do que como um factor favorável ao desenvolvimento sustentável.  



 Annette Gough (Gough, 2002) partindo de uma reflexão acerca da evolução histórica da 

ligação entre o ensino das ciências e a educação ambiental e acerca da importância dessa relação 

na construção de um pensamento para a sustentabilidade, propõe que a mesma seja repensada 

como uma relação de mutualismo. A importância da análise conjunta do ambiente físico e do 

ambiente cultural, para a identificação das complexas e muitas vezes escondidas interacções que 

determinam o padrão das preocupações humanas, nas palavras de Buzzati-Traverso3, citado por 

Gough (2002), em contraponto com a visão mais tradicional da ciência veiculada nas escolas, 

levam a autora a considerar que não só se torna necessário rever a relação entre o ensino das 

ciências e a educação ambiental, como o próprio ensino das ciências precisa de ser reformado 

para acolher uma perspectiva diferente na sua relação com o desenvolvimento sustentável. Num 

outro plano, Gough refere a importância de se repensar também a forma como os currículos se 

organizam em torno deste objectivo, sugerindo que isso deva ser feito envolvendo muito mais 

activamente os alunos, exigindo-se para isso um contexto que torne as suas experiências 

genuínas, um contexto que pode, com vantagens, ser o contexto local, proporcionando, desse 

modo, a oportunidade para a criação e valorização do conhecimento local. 

 Uma das características dos problemas associados ao desenvolvimento sustentável é a sua 

complexidade. A simplificação de problemas complexos, muito frequente hoje em dia, não só 

corresponde a uma representação falsa da realidade como também a um acto de 

irresponsabilidade, na medida em que desvirtua a sua interpretação e compromete a sua 

resolução (UNESCO, 1999b). Aqueles que compreendem a importância de considerar a 

complexidade na procura de um futuro sustentável, têm a responsabilidade de promover um 

pensamento mais abrangente, um pensamento mais global. A escola deve assumir a sua 

responsabilidade neste domínio, em especial ao nível local, na criação de uma consciência acerca 

da importância do papel individual na sustentabilidade do planeta. Uma consciência global não 

existe sem que antes seja construída e assumida localmente (Gasho, 2000). Da mesma forma, 

uma consciência colectiva não é possível sem a promoção de valores de respeito mútuo que 

permitam a cooperação necessária para enfrentar problemas comuns. E mesmo do ponto de vista 

da relação entre as diversas disciplinas do conhecimento é fundamental que a escola seja capaz 

de estimular um pensamento que se situe para além das fronteiras disciplinares. 

 

 

 2.2. LIGANDO A ESCOLA E A COMUNIDADE 

 

                                                           
3 Buzzati-Traverso, A (1977) Some thoughts on the philosophy of environmental education. In Trends in Environmental 
Education (Paris: UNESCO), 13-19 
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A natureza dos principais desafios que se colocam hoje em dia à escola sugere que a ligação 

entre esta e a comunidade precisa de ser repensada e estimulada. Esta sugestão vem igualmente 

ao encontro de muitos dos principais problemas que se colocam, particularmente, ao ensino das 

ciências. Significa isto que orientar o projecto da escola para o ensino das ciências na perspectiva 

da sua ligação mais activa à comunidade, poderá corresponder simultaneamente a dois 

objectivos: repensar e estimular essa ligação face aos principais desafios que enfrenta e renovar o 

ensino das ciências em função dos seus problemas mais significativos, alguns dos quais também 

decorrentes dos desafios que à escola se colocam. 

 As sociedades pré-modernas eram estruturas e instituições em que a proximidade era a 

característica fundamental. Nessas sociedades, as identidades construíam-se a partir da ligação 

íntima e dos sentimentos de pertença a esta ou aquela comunidade, à família, à aldeia, espaços 

protectores, profundamente securizantes e identitários (Magalhães, 2001). Nas sociedades 

modernas, os lugares geográficos e sociológicos divergiram produzindo sentimentos controversos 

de pertença e solidariedade (Delanty, 2006). Instalaram-se sistemas abstractos que para além de 

descontextualizarem as relações sociais, exigem o desenvolvimento de sofisticadas formas de 

relacionamento com as comunidades a que se sente pertencer, na construção da identidade 

pessoal (Magalhães, 2001).  

 Muitos dos lugares onde tradicionalmente se efectuava a construção dessa identidade foram 

perdendo importância e sendo progressivamente desintegrados, remetendo-se essa tarefa cada 

vez mais para novos espaços, entre os quais, a escola. Este lugar privilegiado da escola, amplia 

as suas responsabilidades e reforça a importância, do seu duplo papel “como lugar social em que 

a reprodução social acontece e como instrumento reflexivo a ser usado nas e pelas histórias dos 

indivíduos” como afirma Magalhães (2001). Esta “exigência” liga-se com a capacidade que a 

escola tem que demonstrar, reconhecendo as diferenças sociais e culturais, de integrar diferentes 

percursos individuais e oferecer alternativas diversas nos seus processos de ensino-

aprendizagem. No domínio do ensino das ciências, este requisito projecta-se nas percepções que 

os professores devem ter, e a escola veicular, quanto à natureza e processos de construção do 

conhecimento científico. Na importância de compreender claramente as fundações 

epistemológicas da ciência e entender a sua prática como um empreendimento humano que 

influencia e é influenciado pelo contexto sociocultural em que se enquadra, rejeitando a ideia da 

construção do conhecimento independente das histórias, valores e expectativas individuais 

(Hodson, 1998).   

 Não obstante a importância do papel atribuído à escola enquanto espaço de construção de 

identidades, que respeite e promova as diferenças, existem resultados que apontam para que a 

escola só aparentemente tenha, ela própria, uma identidade particular, mantendo uma absoluta 



dependência estrutural e funcional em relação a outros lugares, onde se produzem práticas sociais 

estruturantes, que assim poderão fazer sentir os efeitos do exercício do seu poder (Cortesão, 

2001). De acordo com estes resultados, parece claro que dificilmente o tempo e a socialização 

que ocorrem no seu interior poderão conduzir à construção de uma identidade particular, ligada 

especificamente à instituição que se frequenta, como também refere Cortesão (2001). 

 Em contrapartida, outros resultados, referidos pela mesma autora, sugerem que possa existir 

um impacto visível e particular na identidade dos alunos ao passarem por uma determinada 

escola. É esse o sentido que se defende para o projecto de uma escola e, em particular, para o 

seu projecto para ensino das ciências. O mesmo exigirá repensar a ligação entre a escola e a 

comunidade, com vista à afirmação da escola e à sua emancipação de outros lugares estruturais, 

seja na construção da identidade dos seus alunos, seja na construção da sua própria identidade. 

Para esse efeito será indispensável que a escola reivindique a autonomia necessária mas também 

que demonstre um sentido claro para a mesma, onde se inclua a capacidade de tomar a iniciativa 

na construção e concretização de projectos mobilizadores de toda a comunidade. Será necessário 

que se possam encontrar especificidades, com reflexos no seu funcionamento, e que a distingam 

de um mero prolongamento ou representação das outras instituições. 

 A questão essencial é saber-se até que ponto a escola terá que se limitar a ser uma simples 

resultante da influência de outros lugares estruturais, ou, apesar e para além dessa influência, 

possa ela também possuir um ethos próprio decorrente de uma construção interior específica 

(Cortesão, 2001). Uma questão cuja resposta decorre, em grande medida, da relação que a 

escola estabeleça com o exterior, assumindo que essa relação se deve processar reciprocamente, 

aceitando a participação da comunidade no dia-a-dia da escola mas, também, a participação da 

escola na vida da comunidade. 

 

QUE COMUNIDADE? 

O conceito de comunidade tem sido muito disputado por sociólogos e antropólogos, os 

primeiros associando-o a uma certa forma de organização social, baseada em pequenos grupos, 

ou numa localidade, e os segundos, a grupos culturalmente definidos (Delanty, 2006). Segundo 

este autor, a comunidade como forma de interacção social perdeu, nas últimas décadas, alguma 

da sua preponderância em favor de uma maior preocupação com significados e sentimentos de 

pertença, o que terá conduzido a uma visão da comunidade formada mais pelo que separa a 

gente, no lugar, do que pelo que tem em comum. O impacto sobre o conceito de comunidade 

produzido pelos diversos fenómenos de globalização em curso, tem suscitado a discussão acerca 

da necessidade de recuperar a importância do sentido do “espaço”, em substituição do sentido do 

“cultural” que entretanto se impôs.  
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Tradicionalmente as comunidades basearam-se na história, etnicidade, na religião, na classe 

social ou política, na localidade. Mais tarde as “práticas” traduzidas na partilha de hábitos, 

interesses, normas, condutas, mais ou menos implícitas, tornaram-se o factor aglutinador 

dominante. A comunicação converteu-se no seu elemento reprodutor. Para Delanty (2006), o 

sentimento de pertença a qualquer dos grupos assim definido é, hoje, mais fluido e poroso que 

antes, as velhas certezas em que se baseava esse sentimento desvaneceram-se, mas, por outro 

lado, a sua procura tornou-se mais cada vez importante, porque a insegurança se converteu na 

principal experiência das pessoas.  

A comunidade local é uma das principais expressões de comunidade e um importante 

instrumento para a construção de identidades pessoais (Delanty, 2006). Os efeitos da globalização 

sobre estas comunidades são contraditórios. Se, por um lado, constituem uma ameaça à sua 

”sobrevivência”, por outro, podem representar um impulso para o seu revivalismo. Uma espécie de 

corporativismo social na defesa da sua cultura e identidade (Stevenson, 2002). Numa altura em 

que a fragmentação social se tornou mais evidente do que nunca, existirá actualmente uma 

necessidade maior deste tipo de comunidades que, hoje, mais do que a uma simples identificação 

com o local, deverão corresponder a uma construção social como base para o surgimento de uma 

consciência política, na qual a escola poderá e deverá assumir um papel central (Delanty, 2006). 

No futuro, em contraste com algumas das comunidades que Stevenson (2002), admite 

existirem, desde as mais “românticas” a que chama “picket fence” até às mais restritivas “barbed 

wired”, condomínios mais ou menos alargados e fechados, passando pelas comunidades virtuais 

do ciberespaço, em todos os casos caracterizadas pela exclusividade e uniformidade, no caso das 

virtuais pela homogeneidade de interesses, o mesmo autor conclui que as comunidades viáveis 

serão constituídas por pessoas com diferentes estatutos sociais, económicos e étnicos, inclusivas 

à diferença e abertas à mudança, reconhecendo na ligação entre o local e o global, através da 

Internet, uma oportunidade positiva e decisiva para aprender e projectar o seu conhecimento. 

Estas comunidades “local-global networked”, poderão dar provas daquilo que Margaret Mead4, 

citada por Stevenson (2002), afirma “Never doubt that small group of thoughtful committed citizens 

can change the world; indeed it´s the only thing that ever has”. 

 

Quando se discute a relação escola-comunidade é a comunidade local que implicitamente se 

considera. Uma comunidade constituída pelas pessoas que vivem na localidade em que a escola 

está situada, ou nas suas vizinhanças (Keyes e Gregg, 2001).  

                                                           
4 Antropóloga cultural Norte-Americana (1901-1978) 



Esta interpretação de comunidade local tende a tornar-se cada vez mais difusa porque as 

fronteiras da localidade que antes eram vincadas pela distância em relação a outros lugares 

geográficos, são hoje cada vez menos evidentes, quer porque essa distância se encurtou 

consideravelmente no tempo e no espaço, quer porque surgiram outras formas de a vencer. As 

novas tecnologias de comunicação aproximaram o que antes era distante. A possibilidade de 

comunicar a qualquer hora com qualquer lugar reduziu a importância da proximidade geográfica. 

Até há algum tempo atrás as pessoas mais relevantes nas nossas vidas partilhavam quase todas 

o nosso espaço físico. Hoje poderão partilhar apenas o nosso espaço virtual. Um espaço tão 

repartido que dificilmente coincidirá para o conjunto dos alunos de uma turma, e menos ainda, 

para os alunos de uma escola. 

Num outro sentido, o afastamento e a dispersão entre os locais de emprego e de habitação, a 

redefinição da rede escolar, contribuíram para uma realidade que antes se observava apenas nos 

níveis mais avançados de escolaridade. Em muitos casos, os alunos passaram a frequentar 

escolas em locais distintos daqueles onde moram, onde cresceram e onde viveram as suas 

principais experiências de socialização. O mesmo aconteceu com os professores. A escola que 

antes era a “escola da comunidade” passou, de certa forma, a ser “uma escola na comunidade” 

(Keyes e Gregg, 2001). Uma diferença que se acentua nas zonas urbanas mas que agora começa 

também a verificar-se nas zonas mais rurais, nos níveis mais avançados e nos mais básicos de 

escolaridade, com implicações dentro e fora da escola. 

Esta evolução do lugar da escola no seio da comunidade em que fisicamente se inscreve 

arrasta consigo novos desafios e reforça a convicção de que a relação entre uma e outra deve ser 

repensada e intensamente debatida. A coincidência de lugares que antes se verificava deu lugar à 

divergência. Existirão comunidades locais diferentes para os diferentes alunos e existirá a 

comunidade local a que a escola pertence, em relação à qual os diferentes alunos manifestarão 

diferentes sentimentos de pertença. Esta discrepância é ainda reforçada pela divisão em relação a 

outros factores aglutinadores, como sejam, factores étnicos, sociais ou administrativos, entre 

outros. Neste contexto, a questão é saber que comunidade a escola elege como aquela a que 

pertence e com a qual quer partilhar e debater os seus objectivos, a sua missão. A comunidade 

que fisicamente a envolve? A comunidade dispersa que reúne todos os seus alunos? A 

comunidade até onde pode estender a sua acção e influência? A comunidade global que abrange 

as múltiplas influências que sobre ela se fazem sentir? E, por outro lado, até que ponto os seus 

alunos e professores se identificam com essa ou essas comunidades? 

Quando se discute a relação entre a escola e a comunidade, discute-se afinal uma 

multiplicidade de relações possíveis com comunidades de natureza diversa, cada uma fazendo 

mais ou menos sentido para os alunos, atraindo uma maior ou menor parte do seu interesse, 

representando, em todo o caso, um espaço para o reconhecimento e relevância do conhecimento 

que se adquire na escola. 
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Esta multiplicidade de relações possíveis coexiste na frequência de uma mesma escola onde 

os alunos iniciam muitos dos seus processos de socialização, partilham afectos, adquirem e 

expõem conhecimentos, são avaliados, vivem grande parte dos seus dias. Alunos que dispõem de 

experiências e histórias pessoais muito variadas, onde se inclui a relação com outros, com maior 

ou menor sentimento de pertença a uma ou outra comunidade. Respeitando essa diversidade a 

escola deverá procurar corresponder a um tipo de multiculturalismo crítico que valorize as 

diferenças e reconheça a pluralização em todas as identidades de grupo (Delanty, 2006). Neste 

sentido, poder-se-ia propor que a escola não deverá ser uma “escola na comunidade”, tão pouco 

“uma escola da comunidade” mas sim “uma escola das comunidades”. 

No mundo da educação proliferam vários termos que evidenciam uma mudança discursiva no 

que diz respeito à ligação entre a escola e a comunidade, como por exemplo, comunidade 

educativa. Uma expressão regida semanticamente pelo princípio da inclusão, remetendo para um 

espaço socialmente indiferenciado, fonte de uma nova legitimidade educativa suportada na 

oportunidade oferecida de integração social do aluno (Matos, 2000). Esta e outras expressões, 

muitas vezes utilizadas sem uma definição clara do seu significado, apontam, em todo o caso, 

para a necessidade da escola aceitar a partilha da sua responsabilidade educativa. O que, em 

geral, se traduz pela possibilidade da comunidade participar efectivamente na sua administração, 

não obstante, em teoria, se apresentarem outras alternativas, como por exemplo, o voluntariado 

sócio-educativo. É como se a expressão “escola” fosse afinal sinónimo de uma estrutura limitada 

às suas paredes e determinada apenas pelo poder dos professores. Não discutindo a necessidade 

de novos termos para evidenciar necessidades antigas, o que aqui parece mais importante é que 

a relação entre a escola e a comunidade continua a ser vista como relação pouco recíproca, onde 

se reconhece a legitimidade para a comunidade participar na vida da escola, mas não existem 

referências à participação da escola na vida da comunidade. Não apenas no sentido de a 

influenciar por via da participação dos seus alunos, mas também enquanto estrutura central com 

legitimidade na definição de algumas das suas opções.  

 

 

A LIGAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

A construção social de uma comunidade como base para o surgimento de uma consciência 

política implica um conceito activo de cidadania, onde a participação e o capital social5 sejam algo 

                                                           
5 O conceito contemporâneo de capital social tem origem nos trabalhos de Pierre Bourdieu e James Coleman nos anos 70. 
Surge inicialmente ligado ao conhecimento que um indivíduo pode adquirir com base numa certa teia de relacionamentos 
e, mais tarde, também aos recursos e vantagens individuais adquiridas pelo facto de pertencer um certo ambiente social ou 
comunidade. Recentemente, Putnam e Fukuyama tornaram o conceito extensível aos grupos, comunidades e, até nações. 



de fundamental na vida da comunidade. Nesta perspectiva, a colaboração entre a escola e a 

comunidade teria dois objectivos fundamentais segundo Lane e Dorfman (1997):  

•  Fortalecer e aumentar o capital social através da formação de redes sociais mais fortes, 

desenvolvendo uma participação activa e democrática, um sentido de comunidade e confiança; 

•  Ampliar a aptidão e a capacidade da comunidade para utilizar capital social para se renovar 

significativa e sustentavelmente. 

Em linha com o que Stevenson (2002) afirma a propósito da viabilidade das comunidades: no 

mundo actual é necessário estabelecer ligações com o mundo exterior e criar sinergias partilhando 

recursos e inspiração. E, também, de acordo com o conceito de “comunidades de aprendizagem”: 

comunidades onde se aprende pelo facto de se estar em conjunto, de acordo com Figueiredo 

(1995). Note-se que Stevenson introduz o conceito de viabilidade em substituição do de 

sustentabilidade, porque considera que este tem associada a noção de conservação, contrária à 

ideia de evolução indispensável para a sobrevivência de uma comunidade.  

O conceito de Putnam de capital social: “stocks of social trust that people can draw up to 

solve common problems” (Putnam, 1993), encontra, na perspectiva que aqui se defende para o 

ensino das ciências, um terreno fértil numa metodologia baseada na resolução de problemas reais 

da comunidade, mobilizando conhecimentos de natureza diversa, dispersos entre a escola e as 

suas vizinhanças.  

Driskel expõe vários pontos de partida para justificar uma ligação mais forte entre a escola e a 

comunidade (Driskel, 2002), dos quais se destacam os seguintes, alguns dos quais já 

evidenciados noutras partes deste trabalho: 

• Os jovens são membros valiosos da comunidade, agora e no futuro. São afectados a curto e 

longo prazo pelas acções e decisões do imediato. Serão importantes actores da comunidade 

por muitos anos. Devem ser considerados legítimos participantes nesse desenvolvimento. Os 

investimentos feitos no desenvolvimento do seu conhecimento, competências e 

responsabilidade social, são os melhores investimentos para o futuro; 

• Iniciativas globais requerem uma implementação local. Medidas decorrentes de políticas 

globais exigem que a sua implementação ao nível local seja enquadrada e concretizada de 

acordo com políticas adaptadas a esse nível, para a definição das quais é indispensável o 

conhecimento e a pesquisa em torno da situação local; 

• A criação de melhores ambientes urbanos requer o desenvolvimento de um largo número de 

iniciativas, a diferentes níveis, local, nacional, global. Um simples projecto, embora possa ser 

muito importante, não será suficiente; 
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• Iniciativas ligadas ao ambiente físico, natural, proporcionam um bom ponto de partida, 

porque são multi-sensoriais, reais e concretas. Observar mudanças reais em resultado das 

suas próprias iniciativas, é um importante exercício, um passo decisivo no sentido da 

mudança sistémica para a criação de ambientes mais saudáveis, habitáveis e sustentáveis. 

Estes pontos de partida não só reforçam a ideia da importância da participação da escola e 

dos seus alunos no ambiente da comunidade a que pertencem, como sublinham a importância de 

o fazer em áreas ligadas ao ensino das ciências, como se defende. 

 

TIPOS DE LIGAÇÃO E COLABORAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

A ligação entre a escola e a comunidade, pode assumir um carácter mais passivo – 

determinado pela existência de uma ligação funcional directa entre os vários actores, alunos, pais, 

professores, e limitada pelo desempenho desses papéis (pais apenas enquanto pais, professores 

apenas enquanto professores), ou um carácter mais activo – em que existem outros relacio-

namentos para além dos anteriores, por exemplo, com empresas e outras instituições (Lane e 

Dorfman, 1997). 

Keyes e Gregg (2001) por outro lado, distinguem diversas formas de colaboração: 

•  “School as community center” – escola não apenas como local para ensinar as crianças mas 

também para ensinar toda a comunidade, podendo proporcionar preparação académica, 

extracurricular, recreativa, para a saúde, serviços sociais, para todas as idades, envolvendo 

as pessoas e organizações na planificação e distribuição das actividades.  

•  ”School based enterprise” – escola como centro de empreendimento, com especial 

importância nos locais com menores oportunidades de emprego, podendo assumir diferentes 

configurações: trabalho com empresas para, em conjunto, desenvolver oportunidades 

educacionais e de negócio e, ao mesmo tempo, apoiar algumas das necessidades da 

comunidade, controlar a própria escola uma empresa onde os seus alunos possam ganhar 

experiência, com benefícios directos para a escola, ou, ainda, servir como incubadora para o 

desenvolvimento de projectos por parte dos seus alunos, com o apoio de professores e de 

outros elementos da comunidade, que mais tarde poderão ter continuidade fora da escola. 

• “Community as curriculum” – onde a própria comunidade faz parte do currículo, constituindo 

o objecto de estudo e o centro de muitas das tarefas dos alunos, destacando-se duas 

abordagens possíveis:  



a) “service learning”: prestação de serviços em ligação com organizações da comunidade, 

que estabelecem a agenda e os objectivos do trabalho dos alunos, onde a ideia chave é 

proporcionar aos alunos a oportunidade para reflectirem sobre a experiência vivida; 

b) envolvimento na realização de trabalhos de investigação, com interesse para pessoas 

de fora da escola, definidos e conduzidos pelos alunos em função dos seus próprios 

interesses, com o apoio dessas pessoas quando necessário, regra geral, em torno do 

património sociocultural da comunidade. 

A estes tipos de colaboração identificados por Keyes e Gregg, acrescentar-se-ia a “escola 

como centro de desenvolvimento humano”, sublinhando a sua importância em relação ao 

“aprender a ser”, ao desenvolvimento da personalidade dos seus alunos, mas também das suas 

famílias, da comunidade que serve, e a escola como “plataforma para a cooperação na resolução 

de problemas” uma evolução do que seria a participação da escola na resolução desses 

problemas, ao reconhecer a importância de outros conhecimentos para além do seu, chamando a 

si os seus detentores para com eles debater e encontrar as melhores soluções. 

 

BENEFÍCIOS PARA OS ALUNOS DA COLABORAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

Entre outros benefícios para os alunos da colaboração entre a escola e a comunidade, 

destaca-se o reflexo que a afiliação dos alunos numa certa comunidade pode produzir no seu 

percurso escolar. Uma maior proximidade entre os objectivos da escola e o reconhecimento que a 

comunidade lhe atribua contribuirá decisivamente para a valorização que os alunos possam fazer 

do seu trabalho na escola. Em comunidades em que esse percurso seja fortemente desvalorizado, 

a tendência para o abandono escolar ou para o desinvestimento nas tarefas da escola será 

consideravelmente maior. Do mesmo modo, a valorização de determinado tipo ou área de 

conhecimento pode condicionar o futuro percurso escolar dos alunos. Considerando que muitas 

das interpretações dos alunos se estabelecem cedo, numa altura em que os significados mais 

duradouros se constroem, as tentativas da escola para veicular interpretações alternativas acerca 

da sua importância e do conhecimento de que é responsável, podem ser tardias.  

No campo das ciências esta preocupação adquire uma relevância especial já que muitas das 

suas interpretações são diferentes das interpretações mais comuns entre a generalidade das 

comunidades. Criar condições para que a comunidade possa confrontar as suas convicções com 

outras interpretações pode estimular um outro tipo de sentimento em relação à escola e ao 

conhecimento.  

Por outras palavras, isto significa que a importância da ligação da escola à comunidade no 

caso particular de um certo aluno é anterior à sua entrada na escola, entre outras razões porque a 
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sua expectativa em relação à escola e ao conhecimento começa a ser moldada antes, enquanto 

elemento da comunidade. Importa pois, considerar essa ligação não apenas no momento em que 

individualmente ela se verifica mas, sim, de forma abrangente, na relação colectiva que é anterior.  

De acordo com muitos estudos efectuados, a motivação dos alunos baseada apenas no 

prosseguimento de estudos não é suficiente para o seu sucesso (Fenshan, 1997). O 

reconhecimento do seu trabalho por parte da família, de outros adultos, colegas, a par de uma 

participação significativa na família e comunidade, entre outras, são condições necessárias para 

esse sucesso. Condições que são promovidas por ambientes nos quais as pessoas conhecem e 

permanecem ligadas a outras e nos quais esperam contribuir positivamente em benefício da 

comunidade (Milstein e Henry, in Keyes e Gregg (2001). 

 

BENEFÍCIOS PARA A ESCOLA 

A família e a comunidade não influenciam apenas a eficácia e expectativas dos alunos como 

podem influenciar muito directamente a qualidade da sua educação. Para além dos aspectos 

relacionados com as condições físicas e materiais da escola, e de outros aspectos relacionados 

com o seu funcionamento, Keyes e Gregg (2001) destacam o efeito sinérgico que a partilha por 

parte da comunidade de muitas das preocupações da escola produzirá nos próprios professores. 

Uma atitude que corresponderá a uma valorização do seu trabalho e será essencial como ponto 

de partida para a reconsideração e ampliação das suas responsabilidades. 

 
BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE 

Numa relação de reciprocidade, mutualista, à preocupação fundamental de formação dos 

alunos, deverão corresponder também reflexos positivos para a comunidade. Isso poderá 

acontecer valorizando e potenciando os recursos da escola, nomeadamente os seus recursos 

humanos, os seus professores. A longo prazo, os alunos, entretanto integrados na teia produtiva 

da sua comunidade, poderão fazer aí reflectir muitos dos resultados de um percurso baseado na 

participação mas, mesmo no imediato, tal poderá e deverá acontecer, embora a uma menor 

escala e de forma mais indirecta. A participação dos professores e o envolvimento de outros 

recursos da escola poderá estender-se ao longo de todo esse tempo. 



 

OBSTÁCULOS À COLABORAÇÃO 

Mesmo quando parece haver consenso acerca das virtudes e potencialidades da colaboração 

entre a escola e a comunidade, há obstáculos de natureza diversa a essa colaboração. O 

significado de colaboração para cada um é, talvez, o primeiro grande obstáculo. Como diz Jocelyn 

Elders6 citada por Keyes e Gregg (2001): ”We all say we want to collaborate, but what we really 

mean is that we want to continue doing things as we have always done them while others change 

to fit what we’re doing”. 

 

CULTURA INSTITUCIONAL – A pouca flexibilidade de algumas instituições e a dificuldade em 

alterar normas e hábitos podem constituir obstáculos intransponíveis. A existência de redes 

complexas e muito hierarquizadas de relacionamentos, envolvendo um grande número de 

instituições, também pode tornar mais difícil a colaboração entre a escola e a comunidade.  

Centrar a colaboração nos elementos que pertencem a essas instituições, mais do que nas 

próprias instituições é um caminho a ponderar. No caso das escolas, isto implicaria uma 

redefinição da sua organização e funcionamento, da autonomia dos diversos departamentos e 

professores e, em última análise, da própria escola. O projecto educativo da escola poderia e 

deveria incluir essa possibilidade, mas o que parece mais comum, e com tendência a reforçar-se, 

é a redução do espaço para a iniciativa individual. Mesmo considerando o previsto reforço da 

autonomia das escolas no caso português, a revisão do estatuto do professor em curso limitará 

esse investimento individual e tenderá a afastar, pelo menos aqueles que estão no início da 

carreira, dessa tentativa de se empenharem individualmente em qualquer colaboração.  

CONDIÇÕES ECONÓMICAS E POLÍTICAS - As colaborações a nível local não podem ser vistas fora 

de um enquadramento político e económico mais abrangente. É necessário que os esforços nesse 

sentido se desenvolvam com a consciência de que a realidade local é indissociável de problemas 

e contextos sociais mais gerais. Mas também é fundamental que essas condicionantes não 

impeçam a participação local e que essa participação seja verdadeiramente reconhecida e nunca 

confundida com um imperativo para legitimar uma colaboração que na prática se revelou 

impossível. Ou seja, é fundamental que as pessoas não sejam convidadas e envolvidas em 

decisões já tomadas, sob o risco de descredibilizar e eliminar as colaborações possíveis. 

CRENÇAS, CONVICÇÕES, PRÁTICAS – Existem, por outro lado, diversos obstáculos que assentam 

nas crenças, convicções e práticas individuais. Nalguns casos prevalecerá a ideia de que a escola 

deve desempenhar os seus diferentes papéis isoladamente, como garantia de independência, 

                                                           
6 Médica Norte-Americana, responsável por vários programas de saúde pública. 
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centradamente sobre aqueles que serão considerados os seus objectivos prioritários, e que não 

passam pela sua participação no dia-a-dia da comunidade. Noutros, a dúvida quanto à eficácia 

dessa colaboração, em ligação com a percepção dominante sobre a relevância do conhecimento 

escolar, ou, com o desconhecimento generalizado do funcionamento e objectivos da escola e, por 

isso, do contributo que cada um individualmente poderia dar.  

 

 



 2.3. UM PROJECTO PARA O ENSINO DAS CIÊNCIAS 

“The terms and circumstances of human existence can be expected to change radically during 

the next human life span. Science, mathematics, and technology will be at the center of that 

change-causing it, shaping it, responding to it. Therefore, they will be essential to the education of 

today’s children for tomorrow’s world “(AAAS, 1989). 

Como lembra Hodson (2003), vivemos num mundo muito diferente do mundo de há duas, três 

décadas atrás. A ciência perdeu muita da inocência e da pureza que os principais criadores dos 

currículos dos anos 60 lhe atribuíam. A sucessão de várias tragédias humanas e ambientais, a par 

da crescente comercialização, industrialização e militarização da ciência, fizeram com que esta 

passasse a ser vista por muitas pessoas como potencial ameaça e, ao mesmo tempo, colocaram 

em dúvida a sua independência. A fusão entre a ciência e a tecnologia e a apropriação da sua 

capacidade de saber-fazer para promover os interesses dos ricos e poderosos, o encaminhamento 

do seu principal investimento para o aumento dos níveis de consumo, mudaram profundamente os 

contextos éticos e sociopolíticos da prática científica e tecnológica. Independentemente da posição 

mais ou menos crítica em relação ao papel da ciência e dos cientistas no mundo actual, e da 

perspectiva que se partilhar em relação ao seu ensino, é verdade que o mesmo não se pode 

alhear das múltiplas interacções que definem o contexto em que a ciência se constrói e evolui. Do 

mesmo modo, não pode deixar de se reconhecer o carácter cada vez mais transitório desse 

contexto, preparando-se e preparando com vista ao futuro cada vez menos previsível e mais 

próximo. 

Considerada a importância de estimular e repensar a ligação entre a escola e a comunidade, 

face aos principais desafios que a esta se colocam, entende-se que o ensino das ciências pode 

ser um contexto favorável a essa mudança. Um ensino das ciências renovado, assente numa ideia 

de literacia científica ligada à experiência colectiva, veiculando uma visão equilibrada da ciência e 

dos cientistas, orientado para a resolução de problemas da vida real das pessoas. Um ensino 

numa perspectiva mais humanista, e proactiva, valorizando a participação socio-política. Um 

ensino assim renovado poderá proporcionar um contexto adequado ao surgimento de uma relação 

mais próxima entre a comunidade e a escola que contribua para a resposta a alguns dos seus 

próprios desafios. Noutra perspectiva, poder-se-á também admitir que essa aproximação entre a 

escola e a comunidade, ou mais concretamente, a redefinição dessa relação, poderá ser um dos 

objectivos do ensino das ciências. Ou seja, o que se considera é que o ensino das ciências não 

pode ser divorciado desse objectivo mais amplo que é a ligação entre os alunos e o seu mundo 

real, a sua comunidade, e que esse deverá ser um dos seus objectivos prioritários porque a ele se 

ligam os desafios mais importantes para a escola. Mas, ao fazê-lo, criar-se-á o contexto que se 

entende necessário para responder aos desafios do próprio ensino das ciências e que em alguns 

aspectos se confundem com os da escola no seu todo. Uma ligação diferente entre a escola e a 

comunidade, tal como foi defendida, apontando para uma participação activa e reconhecida da 
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escola na vida da comunidade, poderá ser simultaneamente o contexto e o pretexto para um 

melhor ensino das ciências. 

Um projecto orientado para estes objectivos não corresponderá às concepções e práticas 

mais correntes no ensino das ciências. Importa, pois, partindo de uma breve análise das visões 

prevalecentes, considerar alguns dos aspectos que esse projecto deverá contemplar. 

 

 2.3.1. VISÕES PREVALECENTES NO ENSINO DAS CIÊNCIAS 

Regra geral, os currículos para o ensino das ciências são definidos com o objectivo de 

preparar os alunos para o nível seguinte do seu percurso académico, estreitando-o 

progressivamente em função de uma carreira associada à ciência ou engenharia (Aikenhead, 

2003; Fenshan, 1997). Trajecto que Millar e Osborne (1998), entre outros, designam de “fenómeno 

pipeline”. Para os alunos cujos objectivos não passem pelo prosseguimento de uma carreira ligada 

à ciência, e que são a maioria (Fenshan, 1997), o ensino das ciências tem fundamentalmente dois 

objectivos: fazer com que sejam capazes de perceber a importância da ciência a nível nacional e 

possuírem literacia necessária para compreenderem as mensagens expressas pelos especialistas 

ou pelos mass-media (Aikenhead, 2003). 

Desde há muito tempo a esta parte, diversos sectores da sociedade (políticos, cientistas, 

professores, empregadores…) têm insistido numa educação em ciências para todos. Um objectivo 

partilhado por muitos países e expresso na maioria dos currículos das ciências (Fenshan, 1997). 

Diversos argumentos são apresentados, incluindo económicos, culturais, democráticos, variando 

de acordo com o contexto social e político em que o debate sobre as finalidades dessa educação 

vai acontecendo. Resumidamente, o argumento económico é associado à necessidade de uma 

preparação e selecção dos alunos mais aptos para uma carreira académica que assegure a 

competência necessária para o desenvolvimento científico e tecnológico e, consequentemente, a 

prosperidade e competitividade económica de um país, acabando os alunos que não prossigam 

essa carreira por beneficiar de uma preparação essencial, num mundo onde a ciência e a 

tecnologia assumem uma importância crescente (Reis, 2006). O argumento cultural, remete para a 

visão da ciência como um aspecto indissociável da nossa cultura e, finalmente, o argumento 

democrático para a importância de assegurar que todos possam participar de forma crítica em 

debates e decisões sobre assuntos relacionados com a ciência e a tecnologia. Em Portugal, estes 

argumentos surgem claramente perceptíveis nos vários documentos orientadores, desde a Lei de 

Bases do Sistema Educativo que define as grandes finalidades do sistema educativo em geral, até 

aos documentos mais específicos que em cada área disciplinar enquadram os objectivos definidos 

para os diversos ciclos (Reis, 2006).  



As perspectivas mais comuns sobre a natureza da educação em ciências assentaram, 

inicialmente, numa abordagem centrada nos conteúdos e, mais recentemente, numa tentativa de 

renovação curricular, uma abordagem centrada nos processos. A abordagem mais tradicional 

baseada nos conteúdos, ainda muito presente nas nossas escolas, assenta nos pressupostos 

psico-pedagógicos de que a aprendizagem ocorre através de um processo de acumulação de 

informações e, epistemologicamente, na ideia de que os conhecimentos são exteriores aos 

sujeitos, articulada em torno dos conceitos de objectividade, independência, passividade (Almeida, 

2001). Em oposição a esta abordagem, o segundo movimento coloca a ênfase nos processos e 

atitudes científicas, com referências explícitas à aprendizagem por “descoberta”, desviando a 

atenção dos conteúdos, o que tem merecido críticas de muitos sectores. Mais recentemente, o 

movimento CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade), com toda a sua diversidade de significados, 

ganhou preponderância nos currículos das ciências. As reformas dos programas e currículos 

nacionais têm sido bastante influenciadas por este movimento, relevando a resolução de 

problemas, a ligação com situações do quotidiano, o debate de diferentes pontos de vista. 

Contudo, obstáculos de natureza diversa, de entre os quais se destacam os modelos e práticas de 

formação dos professores e o sistema de avaliação vigente, têm feito com que algumas tentativas 

de evolução neste sentido coexistam com uma abordagem mais tradicional, num misto pouco 

eficaz, que tem conduzido a resultados pouco satisfatórios. 

Em paralelo, durante os últimos anos, a promoção da literacia científica, com todas as 

limitações decorrentes da dificuldade em a definir operacionalmente, tornou-se uma finalidade 

principal da educação em ciências. Deste modo, assiste-se, no nosso país, a uma situação de 

alguma falta de clareza nos propósitos da educação em ciências e, ao mesmo tempo, a alguma 

dificuldade na implementação de novas abordagens metodológicas, que neste clima de incerteza 

acabam por degenerar nas abordagens mais tradicionais. 

A dificuldade evidenciada em diversos indicadores nacionais e internacionais, de a maioria 

dos alunos atingir uma compreensão significativa dos conteúdos da ciência no contexto actual do 

ensino das ciências é um dos maiores insucessos desse ensino. Isso mesmo justifica a 

emergência de novas abordagens que reflictam pressupostos psico-pedagógicos e 

epistemológicos mais actuais e consonantes com a própria evolução da ciência e tecnologia. 

Apresentam-se a seguir algumas reflexões e propostas de diversos autores que, em conjunto, 

constituirão a base de um projecto que dê corpo aos objectivos de um projecto para o ensino das 

ciências que responda aos desafios enunciados neste trabalho. 

 

 2.3.2. UM (NOVO) SIGNIFICADO PARA LITERACIA CIENTÍFICA 
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Ao longo dos últimos anos a literacia científica tem estado no centro dos debates sobre as 

finalidades da educação em ciência. Várias conferências e relatórios nacionais e internacionais7, 

de entre os quais o PISA8 (Programme for International Student Assessment) da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) é o exemplo mais destacado, 

têm dado especial relevo ao que consideram ser o principal objectivo dessa educação: um mundo 

de cidadãos cientifica e tecnologicamente literados (Millar, 2006). Ao mesmo tempo, o próprio 

conceito de literacia científica tem sido objecto de intensos debates, tendo sofrido algumas 

alterações ao longo destes anos em função dessas discussões mas, também, da evolução da 

ciência e da sociedade e das suas mútuas influências. As diversas tentativas de definição e 

operacionalização do conceito de literacia científica têm sido alvo de críticas que, no essencial, 

apontam para o seguinte:  

• Não incluem aquilo que os cidadãos em geral consideram ser o mais significativo para as 

suas vidas, mas antes o que as comunidades científicas consideram ser importante; 

• Não têm em conta a complexidade e a diversidade daquilo que os alunos encontrarão fora da 

escola. 

Críticas vindas de diversos sectores, têm insistido na ideia de que a ciência não tem 

obrigatoriamente que ser para todos, nem todos terão condições para ser introduzidos no mundo 

da ciência. Entre outros, Shamos9 estabeleceu uma das críticas mais radicais, ao considerar a 

literacia científica como um inatingível e desnecessário mito. Inatingível, na sua opinião, porque o 

facto do objectivo “literacia científica” nunca ter sido definido claramente em termos operacionais, 

e as suas metas serem normalmente tão amplas e ambiciosas torna-o, na prática, impossível de 

atingir. Desnecessário, porque a iliteracia da maioria da população não tem sido impeditiva do 

progresso científico e tecnológico. O mesmo autor propõe que o objectivo da literacia científica 

seja recentrado numa consciencialização acerca do que é a ciência, como funciona, o que dela se 

pode esperar, e como fazer para tornar a opinião pública mais pertinente para os cientistas, 

devendo as decisões sobre questões de natureza científica ser transferidas para os especialistas. 

                                                           
7  
World Conference on Education for All -UNESCO (1990) : “a world community of scientifically and technologically literate 
citizens”  
Science Education Standards : “present a vision of a scientifically literature populace [and to] outline what students need to 
know, understand, and be able to do to be scientifically literate at different grade levels”  
Science for All Americans publicação da American Association for the Advancement of Science Project 2061: “This book is 
about scientific literacy” (p. v). “Our fundamental premise”, (…), “is that the schools do not need to be asked to teach more 
and more content, but rather to focus on what is essential to scientific literacy and to teach it more effectively”  
Beyond 2000 (United Kingdom):“the science curriculum from 5 to 16 should be seen primarily as a course to enhance 
scientific literacy” Referências em (Millar, 2006) 
8 Definição de literacia científica segundo a OCDE/PISA: "Scientific literacy is the capacity to use scientific knowledge, to 
identify questions and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make decisions about the 
natural world and the changes made to it through human activity."In:http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/38/29/33707226.pdf 
9 Morris Shamos (1995) The myth of scientific literacy. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, in (Oliver e al, 2001) �



Esta perspectiva que Shamos reforça ao considerar incompatíveis e contraditórios os ensinos 

das ciências para futuros cientistas e para futuros cidadãos, contraria o que é a visão de muitos 

dos educadores. Dewey, por exemplo, discordaria certamente de Shamos, tendo em conta o seu 

empenho em tentar superar tal dualismo e em estimular a experiência e a democracia como bases 

filosóficas (Oliver e al, 2001). Todavia, merece atenção a sua crítica a par de muitas outras que 

coincidem na importância de repensar o conceito de literacia científica. 

Roth e Lee (2004) consideram que, em geral, as definições de literacia científica assentam 

em três premissas normalmente infundadas e não declaradas: a) a literacia científica é um atributo 

individual; (b) a ciência é o paradigma para a conduta humana racional; (c) o conhecimento 

escolar é transferível para fora da escola. Em alternativa, propõem que: (a’) a literacia científica 

seja entendida como característica de situações colectivas; (b’) que a ciência seja vista como 

apenas um dos recursos que as pessoas podem usar nos processos de tomada de decisão 

colectivos; (c’) que se organizem ambientes de aprendizagem para os alunos em que estes 

participem e contribuam para o dia-a-dia da sua comunidade, os quais apresentam o potencial de 

os conduzir para uma aprendizagem e participação ao longo da vida. 

Os dois investigadores defendem que a literacia científica seja pensada mais em termos de 

uma ciência para os cidadãos - “citizen science” - uma alternativa mais adequada às necessidades 

das pessoas no seu dia-a-dia: “a form of science that relates in reflexive ways to the concerns, 

interests and activities of citizens as they go about their everyday business” – na definição de 

Jenkins10 citada pelos mesmos (Roth e Lee, 2004).  

Tendo em atenção a diversidade de situações em que as pessoas se envolvem e nas quais 

precisam de tomar decisões, e considerando que o conhecimento necessário para o fazerem se 

encontra muitas vezes distribuído, concluem que “scientific literacy in everyday community life then 

means to be competent in finding whatever one needs to know at the moment one needs to know” 

(Roth e Lee, 2004). Uma proposta que surge em contraste com as concepções mais comuns de 

literacia científica enquanto atributo individual, e que remete para a sua ligação à experiência 

colectiva, para a criação e utilização de capital social, um dos objectivos da ligação entre a escola 

e a comunidade já proposto. 

Do ponto de vista do ensino das ciências, isto implica que os alunos sejam colocados perante 

situações, fora do contexto restrito da sala de aula, em que sejam confrontados com diferentes 

modos de participação. Isso permitir-lhes-á também, mais tarde, alargar a sua participação para 

além das paredes das salas de aula, para além do período que frequentam a escola, ao longo de 

toda a vida (Roth e Lee, 2004).   

                                                           
10 Jenkins, E. (1999). School science, citizenship and the public understanding of science. International Journal of Science 
Education, 21, 703–710. 
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Numa analogia, os mesmos investigadores consideram que o contexto em que decorrem as 

actividades humanas, em que inscrevem a questão da literacia científica e da ciência, pode ser 

descrito como uma corda (a sociedade), feita de fios (as pessoas), por sua vez feitos de conjuntos 

de fibras (os conhecimentos, competências). Ao mesmo tempo que as propriedades das cordas 

não podem ser derivadas das propriedades dos fios, e menos ainda das fibras, também as 

propriedades das fibras não podem ser deduzidas das propriedades das cordas. Apesar de 

constituída por fibras, entidades discretas, e por fios, mais extensos, uma corda pode ser 

virtualmente infinita. Para estes autores, ao pensar-se em ciência, cientista, comunidade científica 

e literacia científica, deve pensar-se na relação entre a corda (comunidade), o fio (cientista), e as 

fibras (conhecimento, competências). Mesmo no caso de um indivíduo (fio) que não disponha de 

determinado conhecimento (fibra) ele continua a contribuir para a estabilidade da sociedade 

(corda). Do ponto de vistas destes autores, a literacia científica situar-se-á ao nível da corda, ou 

seja, ao nível colectivo, e não ao nível do fio, ou seja, ao nível individual. 

Isto não significa, na leitura que se faz da perspectiva destes dois autores, que estes 

considerem os diversos tipos de conhecimento equivalentes, e que uns possam ser substituídos 

por outros. O que significa é que os diversos tipos de conhecimento podem contribuir para a 

resolução dos mesmos problemas e que a dispensa de um desses conhecimentos enfraquecerá a 

corda, na analogia dos autores. Mais, enfraquecerá os próprios fios onde deverão coexistir. Talvez 

a analogia apresente alguma fragilidade por permitir que se imagine uma corda feita de um único 

tipo de fios e de fibras. Essa seria seguramente uma corda com tendência a romper. O que parece 

ser a ideia chave desta visão acerca da literacia científica é a de que o conhecimento é cada vez 

mais resultado de um processo interactivo, holístico, que exige múltiplas participações. Esta não 

será a visão prevalecente nos currículos das ciências, onde o conhecimento surge normalmente 

segmentado, compartimentado, tão pouco a percepção dominante entre os professores. 

 

  2.3.4. UMA PERSPECTIVA MAIS HUMANISTA 

Diversos autores têm vindo a criticar a visão tradicional da ciência e dos cientistas da 

generalidade dos currículos. A maioria continua a apresentar a ciência como um corpo de 

conhecimentos imparcial, objectivo e desinteressado, uma sucessão de factos para serem 

aprendidos, sem qualquer indicação acerca da sua relevância para o futuro dos alunos (Millar e 

Osborne, 1998). Uma visão sustentada na ideia da ciência como aplicação meticulosa, organizada 

e exaustiva de um poderoso, versátil, objectivo e fiável método, e dos cientistas como indivíduos 

racionais, lógicos, descomprometidos, intelectualmente honestos, a quem se exige uma postura 

desinteressada, livre, de análise crítica e de partilha dos seus conhecimentos e descobertas uns 

com os outros (Hodson, 1998).  



Hodson apresenta três razões para lamentar essa visão que considera uma visão 

despersonalizada:  

• Ela não apresenta de forma apropriada a natureza da ciência e a sua prática;  

• É muito pouco atractiva para um largo número de estudantes desencorajando-os a prosseguir 

os seus estudos na área da ciência;  

• Ao apresentar o conhecimento científico como uma colecção de rígidas, não negociáveis e 

autoritárias afirmações de experts, dissuade os alunos do escrutínio crítico da justificação 

para essas afirmações, contribuindo, ao mesmo tempo, para a continuação da dependência 

intelectual e para a desvalorização dos resultados que não provêm da actividade científica.  

Na sequência desta crítica, refere a importância de se compreender claramente as fundações 

epistemológicas da ciência e entender a sua prática como um empreendimento humano que 

influencia e é influenciado pelo contexto sociocultural em que se enquadra (Hodson, 1998). A 

mesma perspectiva é partilhada por vários outros autores, nomeadamente Aikenhead (2000, 

2003) e Lemke (2001). Este último vai mesmo ao ponto de afirmar que ensinar conceitos fora dos 

respectivos contextos social, económico, histórico e tecnológico, corresponde a uma falsificação 

da natureza da ciência (Lemke, 2001). Em síntese, Hodson (1998) propõe que a ciência seja 

repensada enquanto empreendimento conduzido pelas pessoas, com os seus interesses, 

conhecimentos e valores, onde a criatividade e a imaginação não são incompatíveis com o rigor. 

Onde pode e deve existir paixão. Respeitando e considerando as influências socioculturais. 

Reconhecendo a importância do conhecimento tácito e da intuição. Rejeitando a existência de um 

método único, rígido e baseado num conjunto de procedimentos predeterminados, sem lugar para 

a criatividade individual, que inevitavelmente cada cientista acaba por colocar no seu trabalho, 

encontrando-se dessa forma múltiplos caminhos para o modo como o conhecimento científico se 

constrói. Uma visão equilibrada da ciência e dos cientistas. 

Segundo Hodson:  

• A ideia de que o conhecimento sendo construído activamente pelo sujeito, não permite a 

conclusão que é meramente uma construção pessoal no sentido em que todo o 

conhecimento é admissível;  

• Reconhecer que o conhecimento científico é conduzido pelo homem com todas a suas 

limitações não permite concluir que a ciência é relativa ou infundada;  

• Reconhecer a natureza da construção social do conhecimento não implica o abandono da 

confiança na investigação científica. 
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Perante diferentes perspectivas para o que deverá ser a visão da ciência e dos cientistas nos 

currículos, ressaltam as seguintes questões: Que tipo de perspectiva melhor corresponde às 

necessidades da sociedade, em geral, e da ciência, em particular? Que critérios será legítimo 

adoptar para responder à questão anterior?  

Antes de mais, como Aikenhead afirma, qualquer opção expressará sempre, implícita ou 

explicitamente, um ponto de vista ideológico. Neste contexto, o mesmo autor refere o falhanço das 

perspectivas tradicionais para o ensino das ciências em contraponto com a sua continuada 

sobrevivência e estatuto, para considerar que essas decisões serão acima de tudo determinadas 

pela tensão entre a confiança no modelo educacional e o sucesso político. Em última análise, 

ditadas pelo poder político. 

Em conclusão, segundo Aikenhead, tratar-se-á de uma competição entre duas ideologias. Por 

um lado, a promoção da utilidade prática, valores humanos, e a ligação com assuntos de natureza 

social, para assegurar inclusividade e uma orientação centrada no aluno. Por outro lado, a 

promoção das associações de ciências, o rigor do treino mental, e um cenário académico para 

garantir exclusividade e uma orientação centrada no cientista. Um conflito já abordado e cuja 

resolução constituirá um dos factores mais críticos do ensino das ciências nas nossas escolas, 

onde co-habitam alunos com diferentes interesses e motivações. A par de outras situações em 

que persistem sérias dúvidas quanto à finalidade da educação em ciências, seria importante 

questionar até que ponto poderão coexistir no mesmo sistema, filosofias distintas na definição de 

um projecto único, ou na definição de projectos diferentes. 

 

 2.3.5. TEMPO PARA A ACÇÃO: UMA CIDADANIA A CURTO PRAZO 

O propósito da educação é habilitar os jovens cidadãos a olhar criticamente para a sociedade 

em que vivem, e para os valores que a sustentam. Conseguir que sejam capazes de se interrogar 

acerca daquilo que pode e deve ser feito para se ter uma sociedade mais justa e democrática, 

partilhando estilos de vida ambientalmente sustentáveis (Hodson, 2003). Para o mesmo autor, 

fundá-la num contexto social e pessoalmente relevante pode ser a base para a construção, por 

parte dos estudantes, de um conhecimento útil, importante e significativo, desse ponto de vista. 

Neste plano, segundo Hodson, é para os jovens mais fácil identificar o impacto da tecnologia 

nas suas vidas do que o mesmo impacto da ciência. Sugere, por isso, o uso de problemas e 

situações decorrentes do uso da tecnologia como principais veículos para a contextualização do 



ensino das ciências e identifica algumas áreas11 como exemplos prioritários a partir das quais 

poderiam ser inventariados temas, que poderiam ter desde um carácter local até global.  

De entre os diversos níveis de sofisticação que Hodson (1995; 2003) estabelece para a sua 

abordagem do ensino das ciências, destaca-se aqui o quarto nível: “Preparing for and taking 

action”, que o autor considera indispensável para assegurar o conhecimento e capacidades 

necessárias para participar em processos de decisão. Para o autor é muito mais fácil proclamar 

alguma preocupação acerca de determinado assunto do que fazer alguma coisa por ele. Ainda 

segundo Hodson, os que agem são aqueles que possuem um conhecimento pessoal profundo dos 

assuntos e das suas implicações ambientais, e sentem particular interesse na resolução dos 

problemas. Para atingir este nível de sofisticação afirma que é necessário assegurar que os 

alunos adquiram um entendimento claro acerca de como, por quem, onde, e segundo que 

mecanismos, as decisões são tomadas, e que é necessário encorajá-los e proporcionar-lhes 

condições para agirem desde logo na escola. Dotar os alunos de capacidades, do desejo e do 

sentimento de poder necessários para participar e marcar a diferença. Acrescenta ainda exemplos 

de como esta acção pode ser conduzida12. 

O que a partir daqui se sublinha é que para os estudantes não será suficiente perceberem 

como é que a ciência e a tecnologia podem ser influenciadas pelos diversos factores sociais, 

políticos e económicos, mas antes, será essencial que aprendam também como participar e 

experimentem essa participação, ainda na escola. 

No pensamento de Hodson, é clara a ideia de que o objectivo desta abordagem é a produção 

de activistas, pessoas que lutem por aquilo que consideram correcto, bom e justo, pessoas que 

trabalhem no sentido de transformar a sociedade numa sociedade mais justa e na defesa dos 

interesses do planeta. É clara a ideia de que a literacia científica está indissociavelmente ligada à 

educação para uma literacia política e a uma ideologia da educação como reconstrução social, 

algo diferente daquilo que mais frequentemente se entende por literacia científica. 

Esta proposta para a acção socio-política, segundo Hodson, implica o reconhecimento de que 

o ambiente é uma construção social, na medida em que é determinado pelas práticas e estruturas 

sociais e, por isso, resolver os problemas ambientais significa modificar as condições sociais que 

estiveram na sua origem e que os sustêm. O contrário, argumenta, ignorar que esses problemas 

têm essa origem, pode levar à perigosa confusão de que os mesmos são resolúveis mobilizando 

apenas a capacidade técnica da ciência, dispensando os cidadãos comuns de participar nessa 

                                                           
11 “human health; food and agriculture; land, water and mineral resources; energy resources and consumption; industry 
(including manufacturing industry, the leisure and service industries, biotechnology, and so on); information transfer and 
transportation; freedom and control in science and technology (ethics and social responsibility)” (Hodson, 2003) 
12 “Suitable action might include conducting surveys of dump sites, public footpaths and environmentally sensitive areas, 
generating data for community groups such as birdwatchers and ramblers, making public statements and writing letters, 
organizing petitions and consumer boycotts of environmentally unsafe products, publishing newsletters, lobbying local 
government officials, working on environmental clean-up projects, creating nature trails, assuming responsibility for 



   
O ENSINO DAS CIÊNCIAS E A LIGAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE | JOÃO PAULO FONSECA                                                                37 

tarefa, que a considerarão apenas ao alcance dos peritos. Em síntese, afirma: “Environmental 

problems are not problems out there in our surroundings, but problems in here (in our heads), in 

the way we choose to make sense of the world.” (Hodson, 2003). 

Também Roth propõe uma educação em ciências baseada na participação responsável na 

vida e decisões da comunidade, num processo colaborativo, experimentando abordagens diversas 

dos fenómenos. Uma variedade de experiências que permitirá uma familiaridade com os 

fenómenos indispensável para a sua compreensão mais profunda (Roth, 1995). O mesmo autor, 

entende que a maioria das actividades realizadas nas aulas de ciências são artificiais, não 

correspondendo ao ambiente complexo em que os problemas surgem na vida real. Por isso, 

defende a importância de os alunos desenvolverem actividades nesse contexto, participando 

activamente no exercício dos seus direitos de cidadania em actividades do dia-a-dia da 

comunidade. Uma forma de garantir a autenticidade das suas acções não apenas pela sua 

semelhança com a prática mas, acima de tudo, pelo facto de fazerem elas parte integrante dessa 

prática (Roth, 2003). 

Regra geral, considera-se que o papel do ensino das ciências é, neste domínio, o de alertar, 

sensibilizar para situações e problemas, sem uma intenção declarada de agir e intervir, menos 

ainda, segundo perspectivas que possam não ser consensuais. Admite-se que possa existir 

implícita nesse alerta e sensibilização, a ideia de uma participação subsequente por iniciativa 

individual. O que pode ser visto como uma espécie de estímulo para uma cidadania a médio, 

longo, ou até, dir-se-ia, muito longo prazo. O que parece ser a ideia de Hodson e Roth e aqui se 

partilha é que o exercício da cidadania não deve ser adiado e, portanto, o ensino das ciências 

deve assumir a preparação para essa cidadania a curto prazo, ainda na escola, convidando os 

alunos a exercitar o seus deveres e direitos de cidadãos, assumindo uma posição crítica, 

politizada, em contraste com a visão neutra, técnica e passiva que na generalidade dos currículos 

se defende para o ensino das ciências. Não apenas educação acerca da cidadania mas, 

sobretudo, educação para a cidadania.  

Os currículos do ensino das ciências não podem ser indiferentes a esta preocupação de 

preparar para uma cidadania a curto prazo que se reivindica. Para este efeito, torna-se necessária, 

segundo Hodson, a capacidade de resolução de problemas e investigações e o envolvimento em 

acção sociopolítica com a aquisição de capacidades para desenvolver responsáveis e efectivas 

acções em matérias de preocupações sociais, económicas, ambientais e ético-morais. O contacto 

directo com os problemas mas também com o modo como se procuram resolver, percebendo as 

contradições inerentes aos diferentes pontos de vista, suportados em diferentes valores e estilos 

de vida. O que Roth (2003) classifica como a importância de conceber a educação em ciências 

                                                                                                                                                                                
environmental enhancement of the school grounds, monitoring the school’s consumption of energy and material resources 



como um empreendimento que deve tornar possível a participação e o envolvimento de cada um, 

respeitando e admitindo diferentes maneiras de ver o mundo. Um objectivo cada vez mais 

importante, à medida que cresce a complexidade do mundo em que vivemos e algumas das 

nossas certezas acerca do que é bom ou mau enfraquecem. Um objectivo que exige a redefinição 

de algumas das finalidades da educação em ciências mais em termos da sociedade, dos outros, 

de uma responsabilidade colectiva (Roth, 2003). Um dos quatro pilares do relatório Delors: 

aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros, o que, como aí se afirma, deve seguir 

duas vias, a descoberta progressiva do outro e a participação em projectos comuns, ao longo de 

toda a vida. 

Legitimar e estabelecer educação para a acção socio-política necessita do envolvimento 

extensivo da comunidade e tem muito em comum com as noções de pesquisa participativa 

(Hodson, 1999). Implica reconhecer que o ambiente não é apenas uma “dádiva” natural, mas 

também uma construção social. Por duas razões, porque o transformamos em consequência das 

nossas acções cívicas e porque o percebemos através da nossa moldura sociocultural. Como 

Hodson afirma, os problemas ambientais mais do que na natureza existem nas nossas cabeças. A 

ciência pode providenciar o entendimento necessário para ultrapassar um dado problema mas a 

sua efectiva resolução dependerá de um inevitável exercício de clarificação e modificação de 

valores. A pesquisa participativa será, seguramente, o caminho mais coerente e viável para a 

implementação desta forma de educação em ciências. 

Existirão diversas barreiras e resistências a esta forma de pensar a educação em ciências, 

nomeadamente por parte das universidades e cientistas e dos pais que esperam outra coisa da 

escola. Para muitos professores e outros elementos da comunidade o facto de existirem alunos 

literados científica e tecnologicamente, e suficientemente formados politicamente para assegurar 

que as suas vozes sejam ouvidas, constituirá mais uma ameaça do que um triunfo da educação 

em ciências (Hodson, 2003). Ironicamente, poder-se-á pensar que este será, talvez, um dos 

principais argumentos contra uma educação em ciências baseada na participação socio-política.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
in order to formulate more appropriate practices, and so on.” (Hodson, 2003).  
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 2.3.6. RELEVÂNCIA. PARA QUÊ? PARA QUEM? 

Como já se referiu, a obtenção de um conhecimento significativo é difícil para a maioria dos 

alunos no contexto do ensino tradicional das ciências, Contudo, o mesmo parece possível noutros 

contextos (Ainkenhead, 2003). Entre outros estudos, Aikenhead refere a conclusão de Jim 

Ryder13, baseada na análise de 31 estudos de caso sobre o tema: “When people need to 

communicate with experts and/or take action, they usually learn the science content required”. 

Mesmo nos casos em que isso parece possível no contexto do ensino tradicional, a pesquisa, 

ainda segundo Aikenhead, tem demonstrado que, na prática, esse conhecimento não é utilizado 

directamente. Referindo-se a um outro estudo de Lawrenz e Gray14, em que estes autores ao 

procurarem identificar a relevância atribuída ao conhecimento científico canónico em diversas 

situações, verificaram que professores de ciências, com formação científica, não usavam o 

conhecimento da ciência para atribuir significado aos eventos, mas, antes, utilizavam outro tipo de 

conhecimento, defende que “canonical science content must be transformed (i.e.deconstructed 

and then reconstructed according to the idiosyncratic demands of the context) into knowledge very 

different in character from the pure science knowledge of the science curriculum, as one moves 

from pure science content for explaining or describing, to practical science content for action”.  

 

No seu trabalho, referido por Aikenhead (2003), Mayoh and Knutton15, caracterizam a 

relevância do conhecimento segundo duas dimensões: “Relevante para quem?” Alunos, pais, 

empregadores, políticos, professores? e, “Relevante para quê?” Vida do dia-a-dia, emprego, 

educação superior, cidadania, tempos livres, ser um”cientista”? À primeira questão Aikenhead 

responde, dizendo que numa perspectiva humanista, naturalmente que a relevância deve ser para 

os alunos, mas acrescenta que num contexto político a resposta seria muito diferente. Quanto à 

segunda questão remete para os diferentes significados que pode assumir na definição de uma 

política curricular. 

 

Na sequência do que foi dito, parece legítimo afirmar-se que a decisão acerca do que é ou 

não relevante acaba, na maior parte das vezes, por ser determinada pelos responsáveis na 

definição dos currículos, e, em última análise, pelos responsáveis pelas políticas educacionais.  

 

Mas, acerca deste tema, para Aikenhead a questão fundamental não é saber para quem ou 

para quê, tão pouco quem decide, mas antes para que processo de enculturação é relevante este 

                                                           
13 Ryder, J. (2001). Identifying science understanding for functional scientific literacy. Studies in Science  
Education, 36, 1-42.  
14 Lawrenz, F., & Gray, B. Investigation of worldview theory in a South African context. Journal of Research in Science 
Teaching, 32, 555-568. 
15 Mayoh, K., & Knutton, S. (1997). Using out-of-school experience in science lessons: Reality or rhetoric? International 
Journal of Science Education, 19, 849-867.  



ou aquele tipo de conhecimento: enculturação nas comunidades, locais, nacionais, globais, 

associada à sua identidade cultural, ou enculturação numa determinada disciplina científica. Duas 

tendências que considera opostas, em relação às quais uma tentativa de compatibilização num 

mesmo currículo pode confundir e alienar os alunos, ainda segundo o mesmo autor. 

 

Quanto aos professores, Aikenhead (2003) nota que eles constroem o seu próprio 

entendimento do currículo à medida que negoceiam uma orientação para o mesmo e decidem o 

que implementam, se alguma coisa, nas suas aulas. Uma aula de ciências poderá ser tão 

idiossincrática quanto o respectivo professor (Aikenhead, 2000). Existirão professores que se 

mostrarão entusiastas para adoptar um currículo diferente dos currículos mais tradicionais, outros 

que poderão ser convencidos a fazê-lo e ainda outros que se manifestarão contra, os entusiastas 

do “pipeline”, mais apostados em fazer prevalecer um currículo baseado na preparação para o 

ensino superior. Em todo o caso, será determinante a confiança e o conforto que os professores 

sentirem nessa mudança, onde a sua formação inicial será determinante. 

Por outro lado, uma mudança curricular envolverá a participação e aceitação não apenas dos 

professores, mas também dos outros parceiros, alunos incluídos. A aproximação do acesso ao 

ensino superior poderá condicionar esta aceitação e participação por parte dos mesmos, em 

grande medida devido a pressões externas que os confrontarão com as especificidades dos 

mecanismos desse acesso. A escola tenderá a reunir essas preocupações em torno de uma ideia 

de eficácia que dificilmente deixará muita liberdade aos professores que o queiram fazer. Assim, 

as dificuldades que estes poderão sentir não terão por parte da escola grande ajuda na sua 

resolução. Perante alguma dúvida quanto à eficácia e, sobretudo, perante a dificuldade de 

identificar os resultados positivos de um currículo diferente nos tradicionais exames, a tendência 

será não investir nesses currículos. Daqui resulta que a adopção generalizada de um currículo 

diferente será sempre muito difícil. Fazerem-no um ou dois professores é uma coisa, a escola toda 

é outra completamente diferente. 

 

  2.3.7. PROBLEMAS DA VIDA REAL 

Um dos principais desafios para as instituições educativas é a desconexão entre o que se 

aprende na escola e o contexto social e cultural dos alunos. Conforme Dewey afirma, o maior 

desperdício na escola deriva da sua incapacidade para utilizar as experiências que os alunos 

levam do exterior: “In a world, we live from birth to death in a world of persons and things which, in 

large measure, is what it is because of what has been done and transmitted from previous human 

activities. When this is ignored, experience is treated as if it were something which goes on 

exclusively inside an individual’s body and mind” (Dewey, 1997). Quando os alunos entram na 

escola colocam de lado grande parte das suas ideias, interesses e actividades, predominantes nas 
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suas casas e vizinhanças. O problema, segundo Dewey, reside no facto de interessar mais para 

as crianças os fenómenos em si mesmos do que as ideias e conceitos acerca desses fenómenos. 

A transferência de conhecimentos é um dos problemas antigos do ensino das ciências. Os 

alunos acumulam saberes mas não conseguem mobilizar o que aprenderam, não entendem a 

ligação entre o conhecimento que adquirem na escola e o que necessitam depois de serem 

capazes de fazer em casa, no trabalho, noutros locais (Bouillion e Gomez, 2001). A escola não 

tem dado grande importância à ligação entre aquilo que ensina e as situações da vida real. Esta 

diferenciação é, em muitos casos, reforçada pelo próprio entendimento que a escola lhe transmite 

acerca do modo como o conhecimento, e em particular o conhecimento científico, é construído.  

 Vários estudos referidos por Hodson (1998) mostram que na resolução de problemas pelos 

alunos, a ligação ao seu contexto real é determinante no sucesso dessa tarefa. Alunos incapazes 

de resolver no contexto formal da aula fazem-no bem em noutros contextos específicos. Atribuem 

significados diferentes ao mesmo conhecimento em contextos diferentes. Uma larga maioria das 

respostas aos inquéritos realizados em diversos países revela que entre os alunos existe a 

convicção de que o seu envolvimento em experiências de aprendizagem baseadas na vida real 

lhes proporcionaria uma melhoria considerável dos seus resultados (Melaville et al., 2006). 

Também entre os professores e os pais parece existir a mesma convicção, como o demonstram 

vários estudos, entre os quais o inquérito conduzido pela Educational Testing Service16, nos 

Estados Unidos, em que 92% das pessoas inquiridas (incluindo professores) eram favoráveis a 

uma ligação mais forte entre a escola e a comunidade, a escola e os problemas do mundo real, 

favoráveis à ideia de se dar aos alunos a possibilidade de passarem menos tempo nas salas de 

aula e mais em contextos reais de trabalho (57%), ao mesmo tempo que se mostravam 

defensores (74%) da importância dos professores serem especialistas nas suas áreas de ensino.  

O mundo natural é, regra geral, motivo de grande curiosidade por parte dos alunos. Contudo, 

raramente essa curiosidade é satisfeita nas escolas. Os currículos e os livros escolares definidos 

para uma realidade nacional, não correspondem às questões dos alunos baseadas na sua 

experiência imediata, centrando-se antes em definições e princípios gerais. O resultado é que o 

estudo das ciências surge desligado dessa experiência, desligado do mundo real dos alunos mais 

do que fazendo parte dele (Smith, 2002). Ao contrário, este vínculo entre o desejo dos alunos de 

conhecer e o mundo natural, em ligação com a sua integração na comunidade, deverão constituir 

um contexto favorável para a aprendizagem em ciências. 

A formulação dos objectivos da formação em termos de competências poderá evitar a 

tentação da escola de ensinar por ensinar, de marginalizar as referências às situações da vida real 

e de não reservar tempo para treinar a mobilização dos saberes em situações complexas. A esta 



ideia será necessário fazer corresponder uma avaliação formativa e certificativa, orientada 

claramente para as competências (Perrenoud, 1998). 

Esta perspectiva tem suscitado muitas dúvidas quanto à sua eficácia e merecido alguma 

contestação. Perrenoud parte da pergunta que resume essas críticas – “Construir competências é 

virar as costas aos saberes?” – para esclarecer que não se trata de renunciar aos saberes 

disciplinares, estruturados e estruturantes, mas sim criar condições para que a sua transferência 

para as novas realidades sociais, seja possível e ajustada às suas práticas. Para atingir o 

objectivo de desenvolvimento de competências, argumenta que é preciso, antes de tudo, trabalhar 

por resolução de problemas e por projectos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os 

alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los. À semelhança de outros 

autores, defende que isso deverá ser feito através de uma metodologia activa, cooperativa, aberta 

para a cidade ou para o bairro, seja na zona urbana, ou rural. O que exigirá da parte dos 

professores que sejam capazes de reconhecer e desenvolver as suas próprias competências, 

dentro da sua profissão e de outras práticas sociais. De novo a ideia do empreendedorismo social 

como uma dimensão importante da actividade dos professores. A este respeito seria interessante 

discutir algumas questões, como por exemplo: Quando se propõe que os professores sejam mais 

empreendedores socialmente isso decorre da percepção que se tem acerca da sua missão 

enquanto professores ou, apenas, como consequência da sua condição de cidadãos, com um 

conhecimento mais aprofundado nalgumas áreas? E o que pensam os professores sobre o 

assunto? Existirá a ideia de que enquanto professores têm obrigações perante a sua comunidade 

que ultrapassam as suas obrigações profissionais, estritamente ligadas às tarefas de ensino e 

aprendizagem? Por outras palavras, sentir-se-ão professores fora da escola? 

Para ultrapassar as barreiras entre a ciência tal como é representada na escola e a sua 

utilização na comunidade, Bouillion e Gomez (2001) propõem o conceito de “connected science” e 

analisam quatro sugestões curriculares para concretizar essa ligação: a) “real world” community-

based problem; b) school-community or school-business partnerships; c) problem based-learning, 

e d) student-developed products. Ao contexto onde enquadram estas sugestões dão a designação 

de “mutual bennefits partnerships” (MPB), conceito que desenvolveram em colaboração com 

outros autores, e que enfatiza as vantagens para a comunidade e para a escola. “Real-world 

problems” significa, para estes autores, problemas efectivos, por resolver, existentes na 

comunidade. O interesse comum nestes problemas encorajam a escola e a comunidade fora desta 

a mobilizarem e partilharem as suas experiências para desenvolverem uma solução com 

benefícios mútuos. 

Entre outros resultados, Bouillion e Gomez destacam o facto de a participação com sucesso 

em projectos desta natureza dar aos alunos um sentimento de eficácia, o sentimento de que vale a 

                                                                                                                                                                                
16 “Ready for The Real World? Americans Speak on High School Reform” (Princeton, NJ: Educational Testing Service, 2005). 
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pena “fazer ciência”, reforçando-se assim o interesse na mesma. Também o sentimento de 

pertença, de afiliação, dos alunos, parece sair reforçado neste tipo de projecto quando percebem 

que podem de alguma forma contribuir para a resolução de um problema real da sua comunidade. 

O facto de desenvolverem o seu trabalho fora da escola permite-lhes um acesso mais continuado 

e flexível aos objectos de estudo e, por isso, uma relação mais próxima, conferindo à sua 

participação uma visibilidade que não existe quando o fazem dentro das paredes da escola e 

consequentemente um maior reconhecimento pela comunidade. Esta participação permite aos 

alunos equacionar e reclamar legitimamente um papel periférico de apoio à sua comunidade. 

Para os mesmos autores, as relações de parceria criadas com base na partilha de interesses 

e no mútuo benefício são essenciais para a existência de uma activa rede de troca de 

experiências e conhecimentos. A percepção dos diversos parceiros acerca dos benefícios da 

relação entre a escola e os seus actores e a comunidade, será determinante na forma como 

encaram a sua participação. Os pais e outros parceiros fora da escola entendê-la-ão, sobretudo, 

como um suporte para a aprendizagem dos alunos, mas é possível e desejável que a percepção 

desses parceiros, entre outros, se possa estender ao valor intrínseco do resultado do trabalho dos 

alunos e da escola. Bouillon e Gomez distinguem estas duas possibilidades, usando a noção de 

“reciprocidade” desenvolvida por Moll e Greenberg17 entre outros, para caracterizar a relação que 

assenta na troca de conhecimentos, e o conceito de “bidireccionalidade” para a relação em que se 

reconhece interesse nos resultados concretos do trabalho dos alunos.  

Apesar das muitas tentativas e do esforço de muitos professores, aquilo que acontece nas 

salas de aula é significativamente diferente daquilo que acontece no mundo real. Enquanto 

noutros lugares as pessoas vivenciam directamente os fenómenos, na escola essa experiência é 

mediada e aquilo que se pede aos alunos consiste apenas na assimilação de conhecimento 

produzido por outros. Mas, a saída da escola e o envolvimento dos alunos no contacto directo com 

os problemas da comunidade não garante que a relação entre estes e a construção do 

conhecimento para a resolução desses problemas não continue a ser uma relação artificial, uma 

representação que embora mais próxima dos objectos de estudo não reflecte ainda uma 

participação efectiva dos alunos. Implicitamente continuará a existir, de parte a parte, a ideia de 

que se está num palco, em cujos bastidores se moverão as forças que, de facto, fazem as coisas 

andar.  

Dewey, e muitos outros depois dele, defenderam a aprendizagem situada em contextos reais, 

usando tarefas “autênticas”, problemas reais. A questão essencial é saber-se o que se pode 

esperar dos alunos e dos professores na resolução dessas tarefas, na concretização de soluções 

                                                           
17 Moll, L. C., & Greenberg, J. B. (1990). Creating zones of possibilities: Combining social contexts for instruction. In L. C. 
Moll (Ed.), Vygotsky and education: Instructional implications and applications of sociohistorical psychology, (pp. 319-348). 
NY: Cambridge University Press. 



para esses problemas. Mas também, quais serão as suas expectativas acerca do que serão 

capazes de fazer. Corresponderão todas essas expectativas à ideia de que o contributo da escola, 

dos seus professores e dos seus alunos, poderá ser um contributo válido, não apenas no sentido 

de auxiliar a formação dos alunos, mas também, no sentido do que são as reais necessidades da 

comunidade? 

Proporcionar aos alunos uma ligação entre o que estudam e as suas raízes enquanto 

membros de uma comunidade permite-lhes, ainda segundo Smith (2002), confrontar a sua 

vocação com as suas origens, contrariando, desse modo, a crença mais comum entre as nossas 

sociedades industriais de que as pessoas precisam de deixar a casa para se encontrarem a elas 

próprias e estabelecerem o seu lugar no mundo. A ideia de que os bons empregos são inatingíveis 

apenas porque eles são aquilo que são e vivem onde vivem, pode ser contrariada acreditando que 

isso está ao seu alcance se decidiram perseguir esse objectivo. Referindo-se a alguns projectos 

desenvolvidos em meios rurais, Smith, mostra que uma consequência possível do estímulo desta 

relação entre a escola e a comunidade, baseada na resolução de problemas, pode ser o reforço 

na confiança e iniciativa que os jovens precisam para criar oportunidades de emprego e 

contribuírem para o enriquecimento das suas comunidades e para o aprofundamento das suas 

próprias raízes nessas comunidades. 

Em geral, são poucas as oportunidades que se proporcionam aos alunos para que possam 

demonstrar e validar o seu conhecimento, em particular, perante aqueles em relação aos quais 

mais gostariam. Em ligação com a sua participação na resolução de alguns problemas da sua 

comunidade, importaria que também na tomada de algumas decisões a participação dos alunos 

fosse admitida, reconhecendo desse modo a relevância do seu conhecimento e a importância da 

sua participação em processos de decisão democráticos. O reconhecimento e validação do 

conhecimento dos alunos baseado apenas no seu sucesso académico poderá, nalguns casos, 

remeter os alunos para a convicção de que esse conhecimento apenas nesse plano se torna 

relevante e, por outro lado, para a ideia de que a sua contribuição estará sempre dependente 

desse percurso, mesmo quando ele próprio ou outras pessoas percebam que tem outras 

competências. 

Lidar com problemas do mundo real exige que as abordagens tradicionais de resolução de 

problemas, baseadas num pensamento mais ou menos mecanizado e em relações lineares de 

causa-efeito, possam ser substituídas por um pensamento holístico capaz de lidar com uma 

complexa rede de relações, múltiplas e imprevisíveis interdependências, e feed-backs (Hodson, 

2003). Por outro lado, esta perspectiva de valorização da participação dos alunos nos problemas 

da sua comunidade, como base para o desenvolvimento do seu percurso escolar, impõe algumas 

modificações na forma como os diversos actores encaram o seu papel e o dos parceiros. Os 

professores precisam de rever a sua postura tradicional de meros transmissores dos conteúdos 

disciplinares, os pais precisam de aceitar a maior ambiguidade de diferentes indicadores acerca 
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do desempenho dos seus filhos e, acima de tudo, aceitar percursos alternativos àqueles que eles 

próprios definiram, os cidadãos, em geral, necessitam de reconsiderar a importância que atribuem 

à participação dos jovens, quer na identificação e resolução de problemas, quer na tomada de 

decisões sobre alguns desses problemas. 

A propósito daquilo que os alunos poderão fazer, são inevitáveis várias questões: Serão os 

alunos capazes de ir para além da resolução de problemas simples? Que tipos de conhecimento 

poderão os alunos produzir? Que confiança merecerá esse trabalho?  

Em primeiro lugar, convirá esclarecer que ao propor-se que a escola e os seus alunos devem 

participar activamente na resolução de problemas da sua comunidade, isso não quer dizer que se 

dispense a colaboração de outras entidades. Se, em algumas circunstâncias a escola e os alunos 

poderão ser capazes de resolver autonomamente alguns problemas, noutras será necessário 

mobilizar conhecimentos e competências que manifestamente não dominam. Isso não os deverá 

impedir de participar activamente, constituindo-se como a plataforma em torno da qual os diversos 

saberes necessários à resolução do problema podem ser articulados, assumindo a coordenação 

do trabalho necessário.  

Também não existem dúvidas de que o conhecimento produzido pode não corresponder a 

um conhecimento cientificamente validado. A principal preocupação não deverá ser essa. Neste 

contexto, parecem mais importantes todas as aproximações que conscientemente possam ser 

feitas a esse tipo de conhecimento do que qualquer tentativa dificilmente concretizável para a sua 

validação como tal, sem uma compreensão clara dos pressupostos epistemológicos exigíveis. 

Claro que a questão se poderá e deverá colocar de forma diferente para os professores, a quem 

se reconhece a possibilidade de o fazerem em termos aceites pela comunidade científica. 





   
O ENSINO DAS CIÊNCIAS E A LIGAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE | JOÃO PAULO FONSECA                                                                47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O ESTUDO EMPÍRICO 

 





   
O ENSINO DAS CIÊNCIAS E A LIGAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE | JOÃO PAULO FONSECA                                                                49 

3. O ESTUDO EMPÍRICO 

A ideia de que a escola, enquanto instituição local, poderia e deveria ter um papel mais activo 

na vida e decisões de uma comunidade, constituiu um dos pontos de partida para este trabalho. 

Uma participação baseada na capacidade dos seus actores intervirem na resolução de alguns 

problemas concretos da sua comunidade, contribuindo dessa forma para uma revalorização do 

seu papel, em especial, do papel dos professores.  

Constituiu, igualmente, um ponto de partida, a ideia de que a participação na construção de 

soluções na área das ciências para alguns dos problemas reais da comunidade, mobilizando os 

recursos da escola, envolvendo os seus professores e alunos, seria um caminho para essa 

afirmação, mas também, para a atribuição de uma nova relevância para o conhecimento adquirido 

na escola, quer pelos alunos, quer pelos diversos actores da comunidade, contribuindo também 

dessa forma para a resolução de alguns dos problemas do próprio ensino das ciências. 

A revisão da literatura efectuada consolidou a ideia de que a relação entre a escola e a 

comunidade é hoje essencial na resposta aos principais desafios que se colocam à educação. 

Desafios ligados ao enquadramento do conhecimento dos alunos, mas também dos próprios 

alunos afectiva social e culturalmente, bem como à sustentabilidade do planeta em que vivem. 

Desafios ligados à transição entre o local e o global reservando para escola um importante papel 

de charneira, num mundo em rápidas e profundas transformações, cada vez mais incerto e 

complexo, dominado por intensos fenómenos de globalização. Permitiu, por outro lado, apurar que 

o próprio conceito de comunidade é um conceito em evolução, aceitando múltiplas interpretações, 

e que se poderá assistir no futuro a uma revitalização das comunidades locais em resposta à cada 

vez maior necessidade de segurança e identidade. No âmbito do ensino das ciências, permitiu 

explorar um conjunto de propostas de diversos autores, em ligação com a ideia central do 

trabalho: a intervenção da escola na comunidade.  

A revisão da literatura efectuada confirmou que este sentido da participação da escola na 

vida e decisões da comunidade não tem sido o mais privilegiado. Pelo contrário, a maior parte dos 

estudos publicados têm-se centrado na participação da comunidade na gestão da escola, sendo 

muito menos aqueles que se têm dedicado ao envolvimento da escola no dia-a-dia da comunidade 

para além do lugar que ocupa na vida dos seus alunos e respectivas famílias. 

Dos documentos publicados sobre a participação da escola na vida da comunidade, a maior 

parte diz respeito a projectos em que a comunidade surge como currículo, ou seja, como já foi 

dito, constitui o objecto de estudo e o centro das tarefas dos alunos. Destes, a maioria tem a ver 

com projectos de “service learning” em que os alunos são envolvidos em actividades de serviços 



na comunidade, e uma minoria com projectos de investigação com interesse para a comunidade e 

conduzidos pelos alunos. Dentro destes últimos, encontram-se principalmente projectos na área 

do levantamento sociocultural, sobre o património histórico. Dos trabalhos publicados sobre 

educação em ciências referenciados na base de dados ERIC18, com data posterior a 2000, menos 

de um por cento referem-se também à relação escola-comunidade. 

Algumas das propostas para o ensino das ciências identificadas na revisão da literatura 

permitiram delimitar algumas ideias chave, tendo como objectivo dar resposta a alguns dos 

principais problemas encontrados, em grande medida relacionados com a relevância e os 

objectivos atribuídos ao ensino das ciências. No essencial, essas propostas apontam para a 

necessidade de repensar o ensino da ciências numa perspectiva mais humanista, mais orientada 

para a acção socio-política e, nesse sentido, pela necessidade de rever também o conceito de 

literacia científica, bem como pela importância de o inscrever na relação entre a escola, os seus 

alunos e professores, e as respectivas comunidades. 

 Nesta revisão tomou-se como referência a base de dados ERIC, tendo-se consultado os 

resumos dos documentos registados nos últimos 5 anos, identificados com os seguintes 

descritores: “school-community relationship”, “science education” e “place based education” e as 

palavras-chave “science” ou “community”. Foram seleccionados os documentos considerados 

mais pertinentes e consultadas as suas versões integrais. Em alguns temas optou-se, após uma 

primeira abordagem, por centrar a continuação da revisão da literatura nas publicações de alguns 

projectos e/ou autores. Na primeira parte, por exemplo, incidiu-se nos relatórios e projectos sobre 

o futuro do ensino das ciências como, por exemplo, os relatórios da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Séc. XXI para a UNESCO, coordenado por Jacques Delors, Project 2061 -

Benchmarks for Scientific Literacy da American Association for the Advancement of Science e 

Science for the 21th Century dirigido por Robin Millar, e na segunda parte, em alguns autores, 

como Derek Hodson, Wolff-Michael Roth e Glen Aikenhead. 

Para tentar avaliar a receptividade e expectativas em relação à ideia de repensar a 

participação da escola na vida da comunidade, elaboraram-se diversas questões de investigação, 

orientadas para a resposta às questões que constituíram pontos de partida do trabalho. Que 

relevância atribuem as pessoas ao conhecimento adquirido na escola, em particular na resolução 

de problemas concretos do dia-a-dia da comunidade a que pertencem? Que reconhecimento 

fazem das capacidades e competências dos professores de ciências nesse sentido? Que 

importância dão à ligação entre a escola e a comunidade no desenvolvimento da missão que 

reclamam para a sua escola?  

                                                           
18 ERIC –Education Resources Information Center – Livraria digital sobre investigação em educação patrocinada pelo 
Institute of Education Sciences (IES) do U.S. Department of Education. 
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Depois de inicialmente se ter ponderado o envolvimento de diferentes actores de dentro e 

fora da escola, decidiu-se centrar o estudo em torno dos professores de ciências de uma escola. A 

diversidade dos papéis e dos pontos de vista dos vários actores envolvidos na relação entre a 

escola e a comunidade exigiria um trabalho de muito maior fôlego para se poder apurar com 

algum rigor as suas percepções e a forma como as mesmas se articulariam na rede complexa de 

interacções que é a escola e a comunidade.  

 



 3.1. METODOLOGIA 

O objectivo do estudo é o factor determinante para a escolha de uma metodologia. Quando 

estão em jogo as percepções de pessoas acerca de determinado assunto. Robson (2002) 

considera que a metodologia qualitativa, ou flexível como ele a designa, é uma metodologia 

apropriada. Nesta metodologia os objectos não são reduzidos a variáveis únicas, mas são 

estudados em toda a sua complexidade e totalidade no seu contexto diário. “O objectivo não é 

reduzir a complexidade, fragmentando-a em variáveis mas, em vez disso, aumentar a 

complexidade, incluindo o contexto” (Flick, 2004). A classificação de flexível deriva do facto de o 

desenho da investigação poder ir sofrendo alterações à medida que os dados vão sendo 

recolhidos. Outras metodologias foram ponderadas mas tendo em conta os objectivos e as 

condições disponíveis optou-se por esta metodologia qualitativa. 

 Numa investigação a sua validade e generalizabilidade são conceitos fundamentais. A 

validade tem a ver com os resultados obtidos serem realmente aquilo que aparentam ser e a 

generalizabilidade com a extensão até onde podem ser considerados aplicáveis para além do 

contexto específico em que foram obtidos (Robson, 2002). Estes conceitos, a par da 

reprodutibilidade, possibilidade de os mesmos resultados serem obtidos repetindo a pesquisa, 

pelo mesmo ou por outro investigador, foram inicialmente desenvolvidos para outras metodologias, 

não flexíveis, baseadas em dados quantitativos, e tem sido bastante discutida a sua aplicação na 

metodologia qualitativa, ou flexível. A possibilidade de uma descoberta poder ser replicada por um 

investigador independente, por exemplo, um critério usual nas ciências naturais poderá aqui não 

fazer sentido na medida em que no domínio das ciências sociais, da educação, neste caso, o 

investigador encontra-se “embebido” no contexto que estuda. Por esta razão, alguns autores 

consideram preferíveis os termos “credibilidade”, “transferabilidade” ou “confirmabilidade”.  

 Assegurar a validade ou credibilidade numa investigação qualitativa consiste em determinar 

se os resultados são fundamentados em material empírico e se a metodologia foi adequadamente 

seleccionada e aplicada (Flick, 2004). É, para Robson (2002), qualquer coisa como ser preciso, 

correcto, verdadeiro, o que está sujeito a algumas ameaças sobre as quais o investigador deve 

reflectir continuadamente ao longo de toda a investigação. As principais ameaças podem ter a ver 

com a descrição dos dados baseada numa incompleta ou pouco precisa recolha, com a sua 

interpretação, impondo a visão e os significados prévios do investigador não deixando que surjam 

do material que se vai obtendo, ou com as teorias que se vão construindo, não admitindo que 

possam existir alternativas para descrever os mesmos fenómenos. A dificuldade em desligar por 

completo os preconceitos e sentimentos pessoais do investigador do processo e resultados que 

vai obtendo exige muitas cautelas na condução da pesquisa. A capacidade para fazer essa 

destrinça residirá mais na reflectividade do que na objectividade do investigador porque não é 

possível alguém pôr de lado coisas que não reconhece que existem (Ahern em Robson, 2002).  
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Algumas estratégias foram seguidas para lidar com estas ameaças: 

• Verificação pelos respondentes - alguns elementos envolvidos foram confrontados com a 

interpretação das respectivas entrevistas, para averiguar da sua concordância ou 

discordância; 

• Análise de casos negativos - na escolha da amostra foram incluídas algumas pessoas que, 

por conhecimento prévio, se pensava discordarem da generalidade dos outros envolvidos, e 

ao longo da investigação algumas questões foram sendo feitas com o propósito de obter 

opiniões que contrariassem as conclusões que iam ganhando maior peso.  

• Registo áudio integral - foram registadas e guardadas integralmente, em formato electrónico, 

todas as entrevistas. 

Esta última estratégia, o registo integral, prende-se também com a resposta ao critério de 

reprodutibilidade que uma investigação deste tipo exige do investigador, não só a capacidade de 

ser cuidadoso e honesto na condução da pesquisa, mas também de demonstrar que 

efectivamente o foi. 

Quanto à possibilidade de os resultados serem generalizáveis numa investigação flexível, 

qualitativa, Robson (2002) argumenta que este aspecto não deve ser entendido do mesmo modo 

que numa investigação quantitativa. A generalização para um universo alargado, dos resultados 

obtidos, pode não ser a preocupação central. Essa será uma preocupação mais característica das 

investigações quantitativas, com implicações em relação à escolha da amostra. Há ainda que 

distinguir entre uma generalização interna, dentro do universo em estudo, e uma generalização 

externa, para além desse universo. Um estudo de caso, por exemplo, pela sua própria definição, 

não tem como objectivo a generalização dos seus resultados a outros casos. Isto não significa que 

não possa existir um certo tipo de generalização para lá do universo estudado, a partir de uma 

investigação flexível, qualitativa. Os resultados obtidos poderão ser utilizados no desenvolvimento 

de uma teoria que permita compreender outras situações, noutros universos. Generalização que é 

costume designar-se de generalização teórica ou analítica (Robson, 2002).  

Limitado o âmbito do estudo à perspectiva a partir da escola em relação às várias questões de 

investigação delineadas, entendeu-se que o mesmo se deveria centrar na percepção dos 

professores de ciências. Isto sem excluir a integração no estudo do testemunho de professores de 

outras áreas e de alguns alunos, com o objectivo de obter alguns termos de comparação dentro do 

mesmo universo. O estudo foi conduzido tendo em conta que numa investigação desta natureza 

existe uma interdependência entre as várias partes do processo e, por isso, cada etapa não pode 

ser tomada e considerada separadamente, uma após outra. Este entendimento da metodologia 



qualitativa reflectiu-se também em alguns aspectos particulares do estudo, como por exemplo, a 

escolha da amostra. 

 

 3.1.1. INSTRUMENTO: ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

A entrevista é um poderoso instrumento para obter dados acerca das atitudes e visões das 

pessoas e dos significados que orientam a suas práticas e comportamentos, bem como para 

explicitar e articular as suas percepções, muitas vezes tácitas (Flick, 2004). É particularmente 

adequada quando o conhecimento das pessoas e as questões a que se pretende responder 

pertencem à mesma realidade social e, do mesmo modo, quando se pretende estudar 

prospectivamente uma certa realidade, com o objectivo de enumerar um conjunto de factores que 

a poderão influenciar e que, posteriormente, poderão ser alvo de outros estudos, incluindo estudos 

quantitativos. Por estas razões, e sem excluir de início a hipótese de complementarmente se 

utilizarem outras técnicas, considerou-se que a entrevista seria o instrumento apropriado. 

Normalmente uma entrevista pode variar desde uma ferramenta altamente estruturada, com 

questões fixas, numa sequência pré-definida e com uma linguagem normalizada, em que as 

respostas à maioria das questões são seleccionadas a partir de uma pequena lista de alternativas, 

até ao extremo contrário, em que a pessoa entrevistada responde livremente, de maneira informal, 

praticamente sem orientação do entrevistador, a entrevista não estruturada. Entre estes dois tipos, 

pode considerar-se a entrevista semi-estruturada, contendo algumas questões previamente 

definidas, mas sem uma sequência determinada, podendo ser colocadas pela ordem que o 

entrevistador considere mais adequada e reformulada a linguagem em que são feitas para garantir 

a sua compreensão, podendo, nalguns casos, serem omitidas algumas e, noutros, acrescentadas 

outras.  

A entrevista semi-estruturada, adoptada neste estudo, permite obter respostas mais 

detalhadas, porque os respondentes vão sendo solicitados a clarificar algumas das suas 

respostas. Isto é vital quando se pretende uma abordagem cujo objectivo consiste em explorar 

significados mais subjectivos que os entrevistados associam às ideias e acontecimentos em jogo 

(Gray, 2004). 

Cada um destes tipos de entrevista apresenta as vantagens e desvantagens, que em grande 

medida têm a ver com as características das questões que, em regra, as constituem.  

QUESTÃO ABERTA 
 

CARACTERÍSTICA 
QUESTÃO 
FECHADA 

 

BAIXA CONFIANÇA NOS DADOS ELEVADA 
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BAIXA PRECISÃO NOS DADOS ELEVADA 

ELEVADA LARGURA E PROFUNDIDADE BAIXA 

MUITO ELEVADA 
EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO  
EXIGIDOS AO ENTREVISTADOR BAIXA 

DIFÍCIL FACILIDADE DE ANÁLISE FÁCIL 

           
QUADRO 1 - CARACTERÍSTICAS DOS DIFERENTES TIPOS DE QUESTÕES 

(A partir de Robson (2002) e Flick (2004)) 

 
As entrevistas menos estruturadas permitem uma maior profundidade e largura das respostas 

obtidas mas, por outro lado, poderão conduzir a uma muito maior dispersão. Há também 

vantagens e desvantagens relacionadas com o tempo necessário para a realização e posterior 

transcrição e interpretação.  

Na elaboração das questões e na planificação das entrevistas, respeitaram-se critérios de 

não-direccionamento, especificidade, espectro e profundidade e contexto pessoal. Construiu-se 

um guião (Anexo 1) com um conjunto de questões possíveis, divididas pelos tópicos que se 

considerou necessário abordar. Este guião foi sofrendo algumas alterações, à medida que as 

primeiras entrevistas foram sendo realizadas, em função de novas categorias de respostas que 

foram surgindo. Em cada tópico, sempre que possível, partiu-se de uma questão mais aberta a 

que se sucederam outras questões mais fechadas para evitar que os quadros de referência do 

entrevistador se sobrepusessem aos pontos de vista dos entrevistados. Procurou-se que a 

entrevista ressaltasse os aspectos específicos determinantes da posição particular de cada 

entrevistado, tentando evitar que estes permanecessem no nível dos enunciados gerais. Em 

alguns dos temas foi possível constatar que as primeiras respostas eram bem diferentes daquelas 

a que se chegava depois de mais algumas questões. Procurou-se igualmente que a entrevista 

focasse todos os aspectos relevantes para o estudo, o que, face à natureza complexa das 

questões, contemplando múltiplas relações, difíceis de identificar em muitos casos, se considera 

um objectivo complicado. Como mais à frente se descreve, algumas das questões visavam obter 

dos entrevistados um quadro de referência para as suas respostas às questões mais específicas e 

mais directamente ligadas às questões de investigação. Foram ainda incluídas algumas questões 

mais estruturadas, envolvendo os entrevistados numa situação hipotética com o propósito de os 

colocar perante um contexto mais pessoal.  

 

 3.1.2. SELECCÇÃO DA AMOSTRA 



O tipo de amostragem seguida numa investigação qualitativa é, regra geral, uma amostragem 

teórica ou propositada. Os seus critérios baseiam-se na selecção de grupos ou indivíduos com 

base na sua relevância, no nível esperado de novos insights para o estudo em desenvolvimento, à 

luz do material já recolhido e do conhecimento dele extraído. O princípio básico da amostragem 

teórica é seleccionar de acordo com critérios concretos que digam respeito ao conteúdo do 

estudo, em vez de utilizar critérios metodológicos abstractos, que partem da ideia de tipicidade e 

distribuição que deve estar representada na amostra, característicos da amostragem estatística 

(Flick, 2004). 

Considerou-se que o primeiro critério para a selecção da amostra deveria ser o poder de 

influência dos diversos elementos, professores, em ligação com a sua compreensão dos 

objectivos do projecto implícito no estudo. No quadro organizacional da escola em questão e, 

parece legítimo afirmar-se, das escolas em geral, este critério não corresponde necessariamente à 

selecção dos elementos que ocupam posições de coordenação nos diversos órgãos pedagógicos. 

Considera-se que a dinâmica de uma escola é sobretudo influenciada pelas motivações individuais 

e, muito menos, pelas estruturas de coordenação, sejam elas o departamento curricular ou o 

próprio conselho pedagógico. Em segundo lugar, considerou-se o potencial de compreensão e 

acção que cada um pudesse demonstrar na implementação desse projecto, tendo em conta, entre 

outros factores, a sua formação e experiência profissional. Para além do conhecimento prévio, 

pessoal, dos diversos elementos, foi perguntado aos coordenadores de cada departamento 

curricular19, quais os colegas que considerariam mais capazes de conduzir um projecto como o já 

referido, quais os elementos que considerariam mais capazes de participar e, ainda, quais os 

elementos que julgariam mais motivados para o efeito. De entre os elementos referenciados 

procurou-se escolher aqueles que para além de melhor corresponderem aos critérios escolhidos 

possuíssem também o maior número de características e experiências distintivas, procurando 

também, desse modo, ir ao encontro de um critério de variação máxima20. 

De acordo com a metodologia seguida, algumas decisões em relação à amostra foram sendo 

tomadas ao longo do estudo e em função dos resultados que foram sendo recolhidos. Isto não 

representou mais do que pequenos ajustamentos centrando as escolhas ainda mais no grupo dos 

professores de ciências. 

Considerando as estratégias adoptadas para a validação do estudo, entendeu-se necessário, 

como já foi dito, incluir no estudo pessoas que, supostamente, demonstrariam posições contrárias 

às das restantes. Foram ainda incluídos no estudo dois alunos e três professores de outras áreas 

com o objectivo de se obterem termos de comparação dentro do universo dos actores da escola.  

                                                           
19 Departamentos de Matemática, Departamento de Física e Química e Departamento de Ciências da Natureza 
20 Critério que corresponde a reunir na mesma amostra pessoas com o maior número de características distintiva��
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Dada a infinidade de possibilidades teóricas para uma amostragem, houve que definir 

critérios para a sua limitação. Um dos critérios foi o da saturação que se observou em relação às 

questões mais específicas. O outro o da suficiência, realizaram-se treze entrevistas, oito das quais 

a professores de ciências – matemática, física, química, biologia e geologia – três a professores 

de outras áreas e duas a alunos. Em anexo (Anexo 2) apresenta-se uma breve caracterização dos 

entrevistados. 

 

 3.1.3. REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS E ANÁLISE DE CONTEÚDO 

As entrevistas foram realizadas em datas e locais acertados com os entrevistados, tendo sido 

transmitidos previamente o objectivo e temática das mesmas. Foram registadas integralmente em 

formato electrónico da forma mais discreta possível. Sempre que possível foram transcritas logo 

após a sua realização e antes da entrevista seguinte. 

A entrevista apresenta naturalmente alguns problemas, algumas dificuldades que a 

experiência pode atenuar mas não evitar. Para além das dificuldades em conduzir a entrevista de 

modo a encontrar naquilo que os entrevistados transmitem algo acerca do se quer saber, para 

ajudar na extensão do conhecimento que se tem, o entrevistado pode não ser capaz de transmitir 

o que verdadeiramente pensa, o entrevistador pode não ser capaz de interpretar correctamente o 

que ouve, o que é dito pode afinal traduzir uma realidade que não é a do entrevistado nem do 

entrevistador mas que resulta da interacção entre ambos na situação da entrevista. Ao longo das 

entrevistas procurou-se ir contornando essas dificuldades e confirmando algumas das 

interpretações que iam sendo feitas, repetindo as questões, reformuladas, em momentos 

diferentes da entrevista, ou confrontando o entrevistado com parte ou com a totalidade das 

respostas que ia dando, como sugere Wilkinson (2003). O cumprimento de critérios de 

especificidade, profundidade e espectro depende da situação real da entrevista e do modo como 

se desenrola não sendo possível antecipar algumas decisões na construção do guião. Esses 

critérios enquadram as decisões que o entrevistador deve tomar e as prioridades que deve 

estabelecer que, em última análise, dependerão sempre da competência situacional do 

entrevistador (Flick, 2004).  

O conhecimento pessoal dos entrevistados facilitou a existência de um clima favorável à 

realização das entrevistas, diminuindo nomeadamente alguma inibição que sempre ocorre nesta 

situação, mas acentuou um problema típico deste instrumento de pesquisa: a dificuldade de gerir a 

proximidade e a distância, não só em relação ao entrevistado, mas também em relação ao 

pensamento e respostas do mesmo.  



A análise das entrevistas foi realizada através da classificação das respostas obtidas, 

segundo temas que tinham servido de guia para as mesmas, divididos por sua vez em categorias, 

algumas definidas previamente e outras que foram surgindo durante esta fase do trabalho. Esta 

categorização teve como objectivo, sistematizar e obter uma representação simplificada de todos 

os dados, para a sua análise e interpretação na fase seguinte do trabalho. Examinou-se a 

incidência de conceitos, itens e assuntos, mas sem a preocupação de o fazer de forma exaustiva e 

de o traduzir quantitativamente ao ponto de se poder perder alguma da sua riqueza. A 

investigação qualitativa deve ter como preocupação captar a riqueza e descrever a complexidade 

única dos dados, o que se consegue mais facilmente através de uma abordagem mais global 

(Wilkinson e Birmingham, 2003). 

Na prática, a análise começou fazendo-se novas audições com vista a uma primeira 

interpretação, recuperando-se o enquadramento conceptual e as questões de investigação. Esta 

primeira etapa permitiu, depois, fazer uma transcrição de forma selectiva, destacando-se as 

passagens mais relevantes, anotando-se os instantes em que existiam citações, exemplos 

importantes, para em qualquer momento poderem ser revistos. Num estudo desta natureza parece 

mais razoável que a transcrição se concentre no limite da quantidade e exactidão exigidas pelas 

questões de investigação, poupando alguma energia e tempo para investir na interpretação dos 

dados (Flick, 2004). Efectuada essa transcrição, desde logo acompanhada de uma certa 

categorização, os resultados obtidos foram depois revistos e a categorização refinada.  
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 3.2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para enquadrar as respostas em relação às principais questões de investigação, entendeu-se 

que seria essencial conhecer as suas posições em relação a alguns temas mais abrangentes, nos 

quais essas respostas necessariamente se inscrevem, designadamente: a missão da escola e os 

desafios que hoje enfrenta, o papel da ciência e do conhecimento científico nos problemas da 

humanidade, o conceito de comunidade, seus significados e sentimentos de pertença. 

 

A MISSÃO DA ESCOLA E OS SEUS DESAFIOS 

O quadro seguinte resume as posições dos vários entrevistados acerca da missão da escola:  

 

PRINCIPAL MISSÃO DA ESCOLA    

 
FORMAÇÃO21 | O QUE DEVERIA SER 
 
ENSINO/PREPARAÇÃO PARA 
PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS | O QUE NA PRÁTICA É 

 
UMA FORMAÇÃO PARA …   
 
O MUNDO | O DIA-A-DIA, CADA VEZ MAIS INCERTO 
 
O FUTURO | A VIDA ADULTA; O DEPOIS DA ESCOLA 
 
A CIDADANIA | O EXERCÍCIO DOS DIREITOS E DEVERES QUE A SOCIEDADE CONCEDE; IMPLICITAMENTE 

 
 
BÁSICA | AS COISAS ESSENCIAIS PARA PODER “SOBREVIVER” E CONSTRUIR AUTONOMIA 
 
UNIVERSAL | INDEPENDENTE DOS LUGARES 

   
NUMA PERSPECTIVA DE …   

 
RESPOSTA/PREPARAÇÃO | AOS PROBLEMAS; PARA AS SITUAÇÕES QUE SURGIREM 
 

ACÇÃO/INTERVENÇÃO | SOBRE AS CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE OS PRODUZEM 
 

 

DE ENCULTURAÇÃO | NOS CONTEXTOS EM QUE SE DESENVOLVERÁ, A SEGUIR, O PERCURSO DO ALUNO 

 
QUADRO 2 - A MISSÃO DA ESCOLA  

                                                           
21 Neste e nos quadros seguintes o tamanho da letra é proporcional à incidência da resposta entre os resultados obtidos. 



A missão principal da escola é uma missão formativa. Esta é a opinião comum entre todos os 

entrevistados, que a exprimiram de forma clara e inequívoca: 

“Formar as pessoas.” (Professor J) 

“Formar as mentes e as consciências.” (Professor D)  

“Formar pessoas com mentes abertas para receberem informação.” (Professor H)  

Uma missão formativa para o mundo, para a realidade futura dos alunos, para o que irão 

encontrar fora da escola. Dentro dessa missão de formação abrangente destaca-se a formação 

para a cidadania, que surge associada à capacidade de lidar com as situações que será 

necessário enfrentar, à medida que cada vez mais os alunos se tornem autónomos. A perspectiva 

mais comum é a de que a escola deve preparar os alunos para esses desafios, dotando-os de 

ferramentas básicas e universais que lhes permitam “sobreviver” no contexto social ou natural em 

que eles surgirem, salientando-se, desde logo, o carácter universal que o conhecimento adquirido 

na escola deverá ter: 

“Formar cidadãos para conseguirem viver no mundo que temos. Dar as coisas básicas para 

conseguir viver num país, num lugar qualquer” (Professor B) 

“Dotar os alunos de um mínimo de ferramentas enquanto cidadãos, para que possam ser 

largados em qualquer parte …para sobreviver num mundo em conflito” (Professor G) 

“Preparar as pessoas para aquilo que irão encontrar lá fora, sendo as ciências um contributo 

que pode ajudar a exercer a cidadania.” (Professor K) 

A cidadania, referida também explicitamente por praticamente todos os entrevistados, é 

considerada uma dimensão essencial da missão formativa da escola. À semelhança do que 

acontece com outras funções que lhe são conferidas, é entendida numa perspectiva mais de 

resposta aos problemas, do que de actuação sobre as circunstâncias que os produzem.  

Quanto à forma como inscrevem a formação para a cidadania nas suas aulas, existe a ideia 

de que não o fazem, nem o deveriam fazer, de modo explícito, mas antes, que essa formação 

deve decorrer daquilo que as suas aulas proporcionem aos alunos, seja no domínio dos 

conhecimentos, seja no domínio das atitudes e comportamentos. A ideia de que a cidadania e o 

seu exercício não se ensinam mas, antes, se desenvolvem a partir de um corpo de conhecimentos 

e comportamentos que a escola deve ajudar a construir, com base numa relação de confiança, e 

no próprio comportamento e atitudes dos professores. 

“Eu não tenho a visão de que a escola tenha que formar os cidadãos directamente”    

(Professor J) 
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“A maneira como nos comportamos passa para os miúdos. Eu não preciso de estar a falar 

nisto ou aquilo para eles perceberem o que eu penso acerca de um determinado assunto. Eu já 

cheguei a essa conclusão muitas vezes. (…) Eu não decido, hoje vou passar esta mensagem. 

Acontece!” (Professor B) 

Existe a convicção de que a escola possa não estar a cumprir devidamente esta missão 

formativa no seu sentido mais abrangente, privilegiando a missão única de ensinar, mas também 

de que alguma coisa tem vindo a ser feita, que alguma coisa tem mudado, embora muito 

lentamente, e que existem condições para que no futuro possa desempenhar melhor essa missão. 

“A missão abrangente da escola é formar cidadãos. Não tem como missão única ensinar … do 

manual para o caderno, que é o que faz neste momento. (…) No futuro poderá vir a fazer aquilo 

que já devia fazer agora. Teoricamente existem condições.” (Professor C) 

“A escola tem-se tentado adaptar, com grande lentidão. Tardiamente mas tem tentado” 

(Professor B) 

Há expectativas diferenciadas quanto à capacidade da escola em se adaptar ao ritmo a que 

ocorrem as transformações sociais, económicas e culturais, em curso. Algumas pessoas 

acreditam que tal será difícil, devido à resistência perante a mudança que existirá na escola, 

designadamente entre os professores. Outras pensam que a escola, pressionada pelos próprios 

alunos acabará por evoluir e acompanhar essas transformações, tornando-se uma escola 

diferente no futuro: 

“A escola tem mudado, os alunos chegam com muito mais informação e isso obriga a escola a 

mudar. Os problemas que os alunos levam para escola, hoje em dia são diferentes.” (Professor G) 

A concretização da missão da escola implica, na opinião dos entrevistados, a preparação para 

o mundo, incluindo para a vida activa nas suas diversas variantes e não apenas no sentido estrito 

de vida profissional, e a preparação para o prosseguimento de estudos. Apesar de se admitir que 

se tem dado maior prioridade à formação para o prosseguimento de estudos, defende-se que não 

deva ser assim. É reconhecida a possibilidade de os alunos quererem prosseguir os estudos, mas 

também a possibilidade de não o quererem fazer, concluindo-se, por isso, que a escola deve 

funcionar complementarmente entre estes dois objectivos, oferecendo caminhos diferenciados: 

“Não pode ser apenas virada para o prosseguimento de estudos porque isso não é para 

todos” (Professor C) 

“A escola não dever preparar só para o mundo, caso quisessem sair e não prosseguir 

estudos, mas também para o prosseguimento de estudos, complementarmente” (Professor J) 



 “Estar a exigir algumas coisas a alunos como se eles fossem para o ensino superior para 

depois eles nunca mais lá chegarem…” (Professor F)  

Regista-se a este propósito uma tendência de divisão dos vários professores, não acerca 

daquilo que pensam, mas sim acerca daquilo que mais gostariam de fazer e onde se sentem mais 

confortáveis. Não divergindo quanto à importância de se reconhecer a escola nessa dupla função, 

há professores que assumem claramente que gostariam de privilegiar uma dessas funções na sua 

actividade, não se sentindo especialmente vocacionados, ou motivados, para a função alternativa. 

Este aspecto liga-se com a importância da escola se poder organizar internamente de forma 

diferente ao que lhe é permitido e tem feito até agora. A mesma conclusão é expressa também 

noutras questões, que mais adiante se explorarão, nomeadamente acerca da possibilidade de os 

professores poderem desenvolver outras tarefas para além das tarefas de ensino-aprendizagem, 

que a generalidade dos entrevistados elege como um dos factores críticos na dinâmica das 

escolas. Um aspecto ainda relacionado tem a ver com a possibilidade de o desenvolvimento em 

paralelo destas duas perspectivas, poder ser mais difícil numas disciplinas do que noutras, 

questionando-se se a diferentes disciplinas deveriam corresponder diferentes responsabilidades 

quanto a uma formação mais virada para a vida dos alunos e a outras uma formação mais para o 

prosseguimento de estudos ou, pelo contrário, essas responsabilidades deveriam ser partilhadas 

por todas as disciplinas. Não se observam posições muito claras em relação a isso, o que se 

regista é da parte de alguns professores o reconhecimento de algumas dificuldades em gerir essa 

complementaridade. Este aspecto é apontado na revisão da literatura como crucial para o ensino 

das ciências. A consciência dos riscos inerentes a uma má gestão desta e de outras 

complementaridades será indispensável para fundamentar correctamente uma estratégia. 

Transitar entre uma e outra vertentes formativas sem uma estratégia segura poderá corresponder 

a um desperdício, não desenvolvendo nem uma, nem outra, eficazmente. 

Especificamente em relação à preparação para o prosseguimento de estudos, destacam-se 

algumas ideias:  

(1) Esse objectivo decorre da missão principal da escola: 

“O prosseguimento de estudos vem à posteriori … não me preocupa enquanto professor. Se o 

aluno estiver bem preparado para poder ser largado em qualquer parte do mundo … então 

também está para o prosseguimento de estudos” (Professor G) 

 (2) Em muitos casos, confunde-se com essa missão, até pelas expectativas que são criadas 

aos alunos que depois se transformam numa, quase, exigência;  

“Prosseguimento de estudos?... Para escolherem! Se quiserem muito bem, se não quiserem… 

Reconheço que até aos próprios alunos são criadas essas expectativas que depois nos atiram 

para cima” (Professor H) 
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(3) Por vezes, consubstancia-se na construção de uma atitude mais do que na aquisição de 

conhecimentos: 

“A minha maior preocupação é a de que os alunos sejam capazes de se integrar bem quando 

forem para a universidade. Sei por experiência própria que esse é o principal problema.” 

(Professor H) 

Mais do que transmitir aos alunos os conhecimentos disciplinares específicos considerados 

necessários, existe a preocupação de os preparar para uma realidade tida como aquela que irão 

encontrar no ensino superior. Em abstracto, a função da escola é entendida como a preparação 

para um determinado contexto, em geral, o contexto do mundo que têm que enfrentar, neste caso, 

o contexto específico da universidade, ou, mais concretamente, o contexto de certos cursos, numa 

perspectiva de enculturação numa actividade ou domínio científico.  

Existe a convicção que o conhecimento que entretanto os alunos possam adquirir não é mais 

do que um conhecimento provisório que se tornará definitivo caso os alunos não prossigam os 

estudos, ou que será completado ou até substituído caso o façam. Esta perspectiva é encontrada 

nas respostas dos professores mas também de forma expressiva na resposta de um dos alunos 

incluído no estudo, acerca da relevância que atribuía ao conhecimento que adquiria na escola: 

“As pessoas podem achar que é inútil, perante o que verdadeiramente interessa que é o que 

se aprende na universidade. (…) porque para as pessoas (de fora da escola) esse conhecimento 

não lhes vai servir para nada, não lhes diz directamente respeito, (na medida em que não vão 

beneficiar dele directamente) é-lhes indiferente. (…) O que se aprende na escola é para 

remodelar. Para as pessoas que não continuam os estudos é importante porque é esse 

conhecimento que vai ser útil para as suas vidas.” (Aluno) 

A preparação dos alunos que não queiram prosseguir estudos é interpretada essencialmente 

como uma formação geral para a vida, ligando com a missão que é defendida para a escola. Uma 

formação básica universal, que deverá ser suficiente para a introdução numa profissão, e que as 

empresas, sem excluir a possibilidade de o fazerem em cooperação com a escola, deverão 

complementar em função das suas necessidades específicas. 

Analisando as respostas dos vários entrevistados às perguntas sobre as ameaças, 

oportunidades e desafios que, hoje em dia, se deparam à escola, ressalta o seguinte: fora do 

plano dos enunciados gerais que, em grande medida, caracterizam as primeiras respostas, as 

pessoas sentem muitas dificuldades em responder, em especial no que diz respeito às 

oportunidades que no contexto actual se oferecem à escola. As respostas são muito diversas 



revelando formas muito diferentes de ver a escola. Em relação ao primeiro dado, isso poderá ter a 

ver com alguma falta de reflexão sobre a escola e a sua missão.  

É significativa a quase ausência de reflexão crítica em relação a algumas questões ligadas ao 

contexto de transformações socioeconómicas em que a escola desenvolve a sua missão, 

nomeadamente às questões que têm a ver com os efeitos dos fenómenos de globalização sobre 

as culturas e especificidades locais e sobre as políticas e agendas da educação.  

 

AMEAÇAS    

 

CONHECIMENTO FORA DA ESCOLA  
MAIS OPORTUNIDADES DE APRENDER FORA DA ESCOLA; CONHECIMENTO DIFERENTE 
 

PRESSÕES ECONÓMICAS; ORIENTAÇÕES POLÍTICAS DESAJUSTADAS E DESPROPOSITADAS, DESMOTIVAÇÃO DOS ALUNOS FACE AO DESEMPREGO QUALIFICADO, NOVOS 

MERCADOS EDUCACIONAIS E DE TRABALHO, AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL DA ESCOLA, MENTALIDADE FECHADA DOS PROFESSORES E FALTA DE 

RECONHECIMENTO/DESVALORIZAÇÃO DA SUA FUNÇÃO 
 

OPORTUNIDADES   
 
UMA MAIOR DIVERSIDADE NA OFERTA  
MAIS OPÇÕES, MAIS ÁREAS, OFERTA MAIS DIVERSIFICADA E ATRACTIVA  

 

DESAFIOS   

 
ENFRENTAR AS AMEAÇAS  
UMA POSIÇÃO QUE CONFIRMA A VISÃO DA ESCOLA COMO UMA INSTITUIÇÃO QUE NÃO TEM A VOCAÇÃO DE ACTUAR 
PROSPECTIVAMENTE SOBRE AS POTENCIAIS AMEAÇAS 
 
 
INTEGRAR E ESTRUTURAR O CONHECIMENTO DOS ALUNOS  
UMA RESPOSTA QUE SE DESTACA, PELA IMPORTÂNCIA QUE SE ATRIBUI À EXISTÊNCIA DE MAIS E DIVERSAS 
OPORTUNIDADES DE APRENDER FORA DA ESCOLA 

 

QUADRO 3 -  AMEAÇAS E OPORTUNIDADES. OS DESAFIOS. 

 

O facto das dificuldades se sentirem mais na enumeração de oportunidades do que na 

exemplificação de ameaças, estará de acordo com uma tendência para valorizar mais o lado 

negativo. Em linha com esta ideia, a maioria dos professores estabelece como desafios para a 

escola o enfrentar das ameaças, não referindo, regra geral, qualquer oportunidade cujo aproveitar 

constitua o desafio mais importante para escola. 

 Do conjunto de ameaças referidas, entre as quais, pressões económicas, orientações 

políticas desajustadas e despropositadas, desmotivação dos alunos face ao desemprego 

qualificado, novos mercados educacionais e de trabalho, ambiente físico e social da escola, 

mentalidade fechada dos professores e falta de reconhecimento/desvalorização da sua função, 

apenas um exemplo é destacado por vários professores: a existência de mais e variadas 

oportunidades para aprender fora das escolas. Vista em primeiro lugar como uma ameaça, 

eventualmente por razões que podem ter a ver com sentimentos de autoridade baseada no 
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controle e domínio do conhecimento dos alunos, defende-se que a escola e os seus professores 

deverão ser capazes de transformar essa ameaça numa oportunidade, aproveitando para reforçar 

a sua motivação em relação ao conhecimento e, indirectamente, em relação à própria escola:  

 “Existe o medo de entrar outro conhecimento na escola … por ignorância.” (Professor C) 

 “Aproveitar tudo o que os miúdos sabem e valorizar, optimizar, potenciar e melhorar ainda …e 

eles sentirem que aquilo que sabem vale a pena.(…) A escola deve ser capaz de enquadrar esse 

conhecimento que trazem de fora” (Professor B) 

 Quanto ao tipo de enquadramento para esse conhecimento adquirido fora das suas paredes 

que a escola deve promover, as opiniões divergem. Nalguns casos, refere-se o enquadramento 

teórico, enquanto que noutros se destaca o enquadramento socioafectivo e há ainda a perspectiva 

segundo a qual as duas vertentes são indissociáveis: 

 “Uma coisa sem a outra não é possível. É importante que estruturem o conhecimento, mas 

também que sejam capazes de ir buscar ao trabalho dos outros algo que possa ser útil e partir 

para o que eles próprios constroem, e, portanto, a criação de um clima de relação é extremamente 

importante, até porque depois vão ser confrontados com isso lá fora. (…) O conhecimento vai-se 

construindo melhor se houver uma relação de afectividade” (Professor K) 

 Existem outros pontos de vista acerca da mesma questão. A existência dessas múltiplas 

oportunidades de aprendizagem fora da escola coloca, em particular à escola pública, outro 

desafio. O desafio de afirmar a sua independência, seriedade, isenção. Em concreto são referidos 

alguns exemplos, contrastando aquelas que podem ser as opções de uma escola privada e de 

uma escola pública. A este propósito é referida a discussão entre a teoria da evolução e a do 

criacionismo, como um exemplo, em que uma escola privada pode fazer a apologia de uma teoria 

não aceite como válida pela ciência, enquanto de uma escola pública se espera que respeite a 

opinião da ciência. É referida a confiança como o princípio fundamental da escola pública. 

Confrontados com a possibilidade de a escola poder vir a ser dispensável face à proliferação de 

outros locais e meios para se aprender, os entrevistados afirmam, sem hesitações, a ideia de que 

a escola será sempre necessária, apresentando, no essencial, três argumentos: 

• A necessidade de estruturar o conhecimento dos alunos; 

• A necessidade de um espaço de socialização; 

• A necessidade de uma entidade confiável. 



 Estes argumentos são apresentados como expectativas acerca daquilo que a escola esteja, 

ou possa vir a fazer, e não como dados adquiridos: 

 “A estruturação que a escola e a família deveria fazer, está ser feita, em muitos casos, pelas 

televisões.(…) se conseguíssemos que eles saíssem daqui estruturados (…) e isso só se 

consegue se houver aqui também um clima aberto que propicie falar sobre estas coisas.”  

(Professor K) 

 “Será sempre bom haver um sítio para ir aprender e conviver. Será essencial isso? Se calhar 

não! (Professor C) 

 “ A escola deve ser sempre necessária para termos essa garantia, pelo menos teoricamente, 

de seriedade, isenção, de confiança que aquilo que se aprende é confiável.” (Professor J) 

 Paralelamente, é referida a importância de uma melhor orientação do percurso dos alunos na 

escola e, depois, no ensino superior ou na vida activa. Há entendimentos diferentes sobre a forma 

como essa orientação deve ser feita. Assumindo a escola esse papel ou promovendo nos alunos 

uma cultura de reflexão sobre as suas próprias potencialidades e oportunidades, com vista a uma 

escolha mais consciente. 

 “Não fazemos estudo das vocações…cada vez mais deveríamos seriar e propor-lhe uma área 

de estudos de acordo com a vocação. (…) Recebemos uma multidão e quer goste quer não goste 

oferecemos sempre o mesmo pão, não diferenciamos. (…) São cursos para a vida, não são para 

um ano ou dois.” (Professor D) 

 “Deveriam (os alunos) ao longo deste tempo (na escola), parar para pensar, dialogar, 

identificar eles próprios esse outro mundo. Eles próprios saírem sem termos de ser nós a dar 

todas as orientações. Os alunos mais velhos estão muito à espera que alguém lhes diga o que 

devem fazer. No final do secundário eles já deveriam ser capazes de dizer em que é que são 

competentes, os seus pontos positivos.” (Professor K) 

 Outras das ameaças já referidas situam-se na área do emprego: a emergência de novos 

mercados de trabalho, a falta de empregos qualificados, o problema das vocações. A primeira é 

apontada como uma inevitabilidade e num plano em relação ao qual a escola poderá 

desempenhar apenas um papel subsidiário. De acordo com a leitura feita das diversas respostas, 

a escola terá forçosamente que se adaptar, acompanhando o ritmo das transformações que 

ocorrerem, não se lhe reconhecendo capacidade ou possibilidades para intervir nesse processo. 

Esta é, aliás, uma ideia que se pode considerar extensiva a tudo o que diz respeito à influência 

que os diversos fenómenos de globalização possam produzir na escola e nas políticas 

educacionais. Para além de não se verificarem respostas no sentido de questionar essa influência, 

classificando-a como uma ameaça ou oportunidade, as poucas referências que são efectuadas, 
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são caracterizadas pelo sentimento de incapacidade e/ou de impreparação para o fazer. Toma-se 

como uma realidade que apesar de influenciar profundamente a agenda educativa, dificilmente 

poderá ser contestada a partir das escolas. De novo, a ideia de que a escola mais do que intervir 

sobre as causas dos fenómenos que a podem atingir, terá antes que se preocupar com a resposta 

às suas consequências. Uma lógica de actuação que, em grande medida, contraria um dos 

pressupostos que se considera fundamental para reequacionar a ligação entre a escola e a 

comunidade: o empenhamento, o activismo, que Hodson defende no domínio do ensino das 

ciências. 

 Em síntese:                                   
 
 A missão da escola é entendida como uma missão formativa, de pessoas, cidadãos, para um 

contexto. De forma abrangente, para o contexto da vida em sociedade, num mundo em conflito, 

numa perspectiva de “sobrevivência”, antecipando e preparando respostas para um horizonte 

futuro. Mais especificamente, para o contexto do ensino superior, numa lógica de enculturação na 

vida de uma universidade, de um curso, e paralelamente, numa disciplina, numa área científica. 

Para a maioria dos entrevistados, os principais desafios que se colocam à escola neste momento, 

são desafios ligados ao enquadramento dos seus alunos enquanto alunos. Consideram-se as 

múltiplas possibilidades de auto-aprendizagem mais como ameaça do que oportunidade, 

admitindo que a escola constituirá a reserva de confiança, independência e isenção, quer em 

relação ao próprio conhecimento, quer em relação ao acolhimento socioafectivo. Não se atribui à 

escola enquanto instituição outra responsabilidade para além da preparação dos seus alunos. Não 

se espera que a escola actue sobre os problemas que possam surgir, espera-se que prepare os 

seus alunos, o melhor possível, para, individualmente, os enfrentarem. 

 “Ter subjacente a todas as aprendizagens a capacidade de enfrentar as ameaças”  

(Professor_K) 



A ESCOLA E A COMUNIDADE 

 Estabelecido um quadro de fundo sobre a percepção dos professores acerca da missão da 

escola e dos seus principais desafios, procurou-se obter um quadro idêntico em relação à ligação 

entre a escola e a comunidade e aos sentimentos individuais de pertença, explorando as 

seguintes questões: A que comunidade nos referimos quando falamos da ligação entre a escola e 

a comunidade? Que relação, possível, desejável? Que comunidades se identificam na relação 

entre a escola e os seus alunos? Que sentimentos de pertença são partilhados? Uma síntese das 

respostas a estas questões é apresentada no quadro seguinte e, mais à frente, no quadro 5: 

 

QUE COMUNIDADE?   

 

COMUNIDADE LOCAL 
NO SENTIDO SOCIOLÓGICO, BASEADA NAS FRONTEIRAS DA LOCALIDADE OU DO CONCELHO. 
 

COMUNIDADE GLOBAL 

UM RECONHECIMENTO AINDA TÉNUE DE UMA COMUNIDADE CONSTRUÍDA DISCURSIVAMENTE. 

 
“A COMUNIDADE LOCAL” OU “UMA COMUNIDADE LOCAL” 

A ACTUAÇÃO DA ESCOLA INCIDIRÁ SOBRETUDO SOBRE UMA COMUNIDADE LOCAL MAS NÃO NECESSARIAMENTE A SUA 
 

QUE RELAÇÃO?   
 

COMUNIDADE > ESCOLA 
VALORIZADA A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA VIDA E GESTÃO DA ESCOLA 

 
ESCOLA > COMUNIDADE 
MENOS VALORIZADA 
 

COMUNIDADE COMO CURRÍCULO 
PERSPECTIVA SEGUNDO A QUAL, NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS POR PARTE DOS ALUNOS A COMUNIDADE 
CONSITUI O SEU OBJECTO DE ESTUDO 

 
QUADRO 4 - QUE COMUNIDADE? QUE RELAÇÃO? 

 

 O conceito de comunidade tem vindo a ganhar alguma preponderância na linguagem da 

educação. Nos últimos tempos surgiram várias designações que são utilizadas com frequência, 

quer nos círculos mais restritos ligados à escola, quer entre os media e a população em geral. 

Comunidade educativa, escolar, de aprendizagem, são alguns exemplos. Como se a realidade já 

não comportasse termos como escola, alunos e professores, pais, ou estes fossem insuficientes 

para a descrever. Talvez isso tenha também a ver com as mesmas razões pelas quais se utiliza 

cada vez mais o termo comunidade mesmo fora deste universo, no dia-a-dia do comum cidadão. 

Razões que se apresentaram na revisão da literatura e que apontam, no essencial, para a 

necessidade crescente de sentimentos de pertença, face às profundas transformações sociais em 
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curso. Mas corresponderá esta proliferação de termos a uma existência efectiva destas 

comunidades e de sentimentos de pertença correspondentes? Ao questionar-se a relação entre a 

escola e a comunidade é demonstrada de imediato familiaridade com o tema. O que se percebe é 

que essa intimidade poderá corresponder apenas a uma intimidade aparente na medida em que 

na maioria das respostas obtidas não se detectou reflexão sistemática sobre o tema. Do mesmo 

modo, a utilização das diversas designações de comunidade, poderá não corresponder a mais do 

que uma simples moda. Terá a sua utilização, entre os professores, um outro sentido não 

declarado? Um sentido que estabeleça a escola como uma instituição mais inclusiva e aberta para 

o mundo? 

 A comunidade identificada em primeiro lugar na sua relação com a escola é a comunidade 

local. Uma comunidade vinculada pelo espaço, em geral, limitado pelas fronteiras da localidade a 

que a escola pertence, nalguns casos, pelas fronteiras mais amplas do concelho, de que fazem 

parte as pessoas, as empresas, as outras instituições, os órgãos de gestão autárquica. A esta 

perspectiva partilhada por quase todos os entrevistados, um pequeno número contrapõe uma 

comunidade construída discursivamente, definida pela teia de múltiplas influências sociais e troca 

de informações suportada nas diversas tecnologias e, em função das potencialidades dessas 

tecnologias, uma comunidade inevitavelmente global:  

 “Não trabalho tendo como horizonte a comunidade local (escola), é para o mundo. Já tive 

uma altura em que a prioridade deveria ser o aqui, mas agora o aqui já não existe.” (Professor C) 

 “É todo o contexto de onde a escola recebe influências. Actualmente é mais uma comunidade 

global. … Os alunos estão permanentemente a receber informação de todo o lado.” (Professor I) 

 Uma comunidade comunicativa contemplando novas classe de pertença, grupos muito 

abertos, fluidos e pouco estáveis como sustenta Delanty (2006). Esta percepção remete para a 

questão essencial que é a seguinte: Poderá a escola no futuro corresponder às necessidades de 

pertença que contrariem os sentimentos de insegurança, em grande medida produzidos pela 

globalização? Ou, retomando a questão de Burbules e Torres (2004) até que ponto a educação 

poderá ajudar na construção de identidades num mundo global, onde as diferenças se tornam 

mais profundas e o grau de afiliação mais abstracto? 

 Comunidade local é também na interpretação de alguns respondentes uma comunidade local 

indefinida. Não necessariamente aquela a que a escola pertence, apesar de ser essa a que se 

pensa em primeiro lugar. De acordo com algumas das respostas, os trabalhos dos alunos quando 

têm por objectivo estabelecer alguma ligação com o mundo fora da escola, incidem normalmente 

sobre a realidade mais próxima. No entanto, segundo os mesmos entrevistados, poderiam, do 

mesmo modo e com a mesma facilidade, reflectir-se sobre uma realidade mais distante, 



nomeadamente, uma realidade mais próxima da comunidade local dos alunos que moram longe 

da escola, por exemplo, ou de outra qualquer. A comunidade local é, de acordo com esta 

perspectiva, uma comunidade com a qual a escola pode interagir, não necessariamente a 

comunidade nas suas vizinhanças. Assim sendo, parece mais razoável considerar que os limites 

da comunidade local são implicitamente determinados pela acção da escola e pela visibilidade que 

se conferir a essa acção. Ou seja, não existirá uma comunidade local determinada por outros 

factores que não o próprio entendimento da escola acerca dos limites até onde deve tornar 

extensiva a sua actividade. Existirão, é certo, alguns constrangimentos, mas, no essencial, esta é 

a perspectiva que, a uma maior ou menor escala, acabará por determinar o significado de 

comunidade local. Não, “a comunidade local”, mas, “uma comunidade local”. Para os professores 

o sentido da interacção da escola com a comunidade, diz respeito a uma comunidade local, mas 

não necessariamente aquela a que a escola pertence. Este é um dado muito significativo porque 

revela que a fundamentação para essa interacção não reside especialmente no reconhecimento 

do trabalho dos alunos pela sua própria comunidade, o que poderá querer dizer que a comunidade 

é vista apenas como um contexto, como currículo de acordo com a revisão da literatura, para o 

desenvolvimento de actividades dos alunos.  

 Participaram no estudo professores que moram próximo da escola e outros que moram 

afastados. Isto parece não influenciar os diversos pontos de vista quanto à importância da ligação 

entre a escola e a comunidade, mas condiciona a percepção que cada um tem acerca do que 

pode fazer nesse sentido. Esta observação liga-se com a diversidade de origens dos alunos nas 

escolas mais urbanas e nos anos de escolaridade mais avançados. 

 A ligação entre a escola e a comunidade é vista quase em exclusivo no sentido da 

participação da comunidade na vida e gestão da escola. Apesar disso, existe a percepção que 

esse interesse possa não ser correspondido, o que nalguns casos encontrará justificação na forma 

como a escola se posiciona face a essa comunidade: 

 “A comunidade deve tomar conta da escola” (Professor C)  

 “A comunidade ignora a escola. Isto também não iliba a escola de uma certa culpa. A escola 

que vive enraizada numa certa comunidade limita-se a receber os alunos, a dar aulas e a não ter 

como grande objectivo a entrega, a divulgação e até a provocação no sentido de virem à escola” 

(Professor D) 

 Em sentido contrário, apenas uma professora se refere à participação da escola na vida e 

decisões da comunidade, provando que esta relação é, na maioria das vezes, uma relação pouco 

recíproca: 
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 “A escola devia ser mais chamada a participar nas decisões, mas também na resolução de 

problemas.(…) A escola também devia propor-se, insinuar-se, mostrar que está cá e serve para 

alguma coisa, também parte um bocadinho de nós fazer isso” (Professor I) 

OUTRAS COMUNIDADES?   
 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

OS QUE TÊM RESPONSABILIDADE SOBRE A EDUCAÇÃO, A NÍVEL LOCAL 
 

COMUNIDADE ESCOLAR 

OS QUE PARTICPAM DIRECTAMENTE 

 
A QUE COMUNIDADES SE SENTE PERTENCER?   

COMUNIDADE LOCAL* 
POR INERÊNCIA;  
VERDADEIRAMENTE 

COMUNIDADE EDUCATIVA POR INERÊNCIA; 
VERDADEIRAMENTE 

COMUNIDADE ESCOLAR POR INERÊNCIA; 
VERDADEIRAMENTE 

A NENHUMA VERDADEIRAMENTE 
 

*EM QUE CONDIÇÃO?   
 

ENQUANTO CIDADÃO 

 
ENQUANTO PROFESSOR 

NÃO SE SENTE PERTENCER À COMUNIDADE LOCAL  

 
QUADRO 5 - OUTRAS COMUNIDADES? SENTIMENTOS DE PERTENÇA. 

 

 Distinguem-se também diversas comunidades quanto ao seu conteúdo funcional: aquelas 

cujos elementos estão directamente implicados nos processos de ensino e aprendizagem, os 

professores, alunos e funcionários da escola, as comunidades escolares, e aquelas cujos 

elementos têm alguma responsabilidade, directa ou indirecta, em relação a esses processos: as 

comunidades educativas. Estas são as interpretações partilhadas pela maioria dos entrevistados, 

para um e outro tipo de comunidade. Isto não significa que exista, entre a maior parte, a ideia que 

pertencem a um ou outro tipo de comunidade. Antes pelo contrário, a maioria não sente que 

exista, por exemplo, uma comunidade escolar, não considerando vinculativo o simples facto de 

trabalhar na escola a que se refere essa comunidade. Uma minoria dos entrevistados considera 

que existe essa comunidade, suportada na intensa rede de relações sociais, enquanto os que 

dizem que não, argumentam com a ausência de um projecto da escola nesse sentido. A escola 

preocupa-se em ensinar a viver em comunidade mas demite-se de o fazer dentro das suas 

paredes. Esta é, aliás, uma crítica que será extensiva a outras práticas da escola e dos 

professores e que condicionará, em grande medida, aquilo que a escola poderá representar para 

os alunos. 



 Nesta perspectiva, a pertença a uma ou outra comunidade é determinada pelos sentimentos 

individuais e não por critérios extrínsecos a cada um. Verifica-se que algumas pessoas distinguem 

o integrar e o pertencer, exactamente para significar que existem diferentes posicionamentos 

relativamente a uma comunidade, independentemente da forma como cada um depois interpreta 

concretamente cada um desses conceitos. 

 “Quando não se pertence a uma comunidade pode haver algum distanciamento e dificuldade 

em integrar essa comunidade” (Professor F) 

 No mesmo sentido, a definição seguinte estabelece de forma categórica um forte sentimento 

de identificação como critério de pertença: 

 “Comunidade educativa são as pessoas que acreditam na escola” (Professor J) 

 Outra posição apresentada e que deve ser sublinhada é a que distingue a pertença enquanto 

cidadão da pertença enquanto professor. Admite-se que um professor possa sentir-se pertencente 

a uma comunidade enquanto cidadão, mas não enquanto professor. Isto apesar dos esforços que 

possa fazer nesse sentido, ao procurar interagir e articular a sua actividade profissional com 

parceiros fora da escola. Não obstante esta posição ser assumida apenas por alguns 

entrevistados, reveste-se de particular importância na medida em que não pode ser desligada da 

forma como as pessoas distinguem, ou pensam que é distinguido, o seu papel na escola do seu 

papel na comunidade. Subjacente a esta distinção estará o reconhecimento que a comunidade 

possa fazer dos seus professores e que deverá ser uma problemática central na continuação 

deste estudo em trabalhos futuros. 

 Todos os entrevistados consideram importante a ligação entre a escola e a comunidade e os 

sentimentos de pertença que possam existir relativamente àquela que se considerar a comunidade 

local, escolar ou educativa, as diversas comunidades a que escola, por força da sua acção, ou no 

interesse do cumprimento dos seus objectivos, se encontre vinculada.  

 “Quem pertence à escola, deveria sentir que pertence à comunidade (local), mas há pessoas 

que não, não têm curiosidade” (Professor J) 

   

 Em resumo, a relação entre a escola e a comunidade é uma relação difusa, entre duas 

entidades acerca das quais existem entendimentos diversificados. Independentemente dos 

diferentes significados de comunidade, não são demonstrados claros sentimentos de pertença no 

sentido da identificação dessa comunidade e com essa comunidade. Considera-se que a ligação 

dos alunos e professores em relação à comunidade é fundamental em muitos aspectos da vida da 

escola, e das próprias aulas, designadamente de ciências, mas não se concretizam exemplos 

dessa importância. Admite-se que a escola deveria ser mais chamada a participar nas decisões da 
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comunidade, mas o sentimento claramente dominante é o de reclamar uma maior participação 

desta na vida da escola. A impressão geral é a de que as pessoas não vêem a participação na 

vida da comunidade como um imperativo da missão da escola.  

 

SOBRE A CIÊNCIA E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

Ao longo das entrevistas foi possível ir construindo, ainda que superficialmente, uma imagem 

das percepções das diversas pessoas acerca da ciência e do conhecimento científico face a 

alguns dos problemas que hoje afectam a humanidade, bem como as sua opiniões sobre os 

valores que os caracterizam.  

A CIÊNCIA E OS PROBLEMAS DA HUMANIDADE   
 
RESPONSÁVEL PELA SUA ORIGEM 

 
 

RESPONSÁVEL PELA SUA SOLUÇÃO 
 

 
BALANÇO?   
 

POSITIVO 
 
NEGATIVO 

UMA OPINIÃO CLARAMENTE FAVORÁVEL AO PAPEL E PARTICIPAÇÃO DA CIÊNCIA EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS QUE 
AFECTAM O PLANETA, A HUMANIDADE. 

 
 

CARACTERÍSTICAS  
CONHECIMENTO CIENTÍFICO   
UNIVERSALIDADE 
OBJECTIVIDADE 

RACIONALIDADE 
INDEPENDÊNCIA 
VALOR SOCIAL 
ACTORES E CRITÉRIOS EXTERNOS CONTEXTUAIS 

 
QUADRO 6 - OS PROFESSORES, A CIÊNCIA E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

A maior parte manifesta uma opinião muito favorável quanto ao papel da ciência nesses 

problemas. Mesmo nos casos em que se admite que a ciência e a tecnologia possam ter tido 

alguma responsabilidade na sua origem, considera-se que o seu contributo para a sua resolução é 

maior, contrabalançando assim essa responsabilidade. Destaca-se que a ciência e o 

conhecimento científico, em si mesmos, não poderão ser responsabilizados, mas apenas a 



utilização que deles for feita. Os valores que se consideram subjacentes à ciência são valores 

ligados à melhoria da vida humana. 

“O problema é a mentalidade das pessoas. A evolução da ciência e da tecnologia foi para 

melhorar a sociedade.” (Professor F) 

 Uma opinião apresentada defende que apenas a ciência e a tecnologia não poderão resolver 

todos os problemas. A mudança de mentalidades é indispensável para o efeito. Uma perspectiva 

perfeitamente em sintonia com a posição de Hodson quando afirma que os problemas ambientais 

não são problemas exteriores, nas nossas redondezas, mas sim problemas interiores, nas nossas 

cabeças, cuja resolução exige o exercício de clarificação e modificação de valores. 

“A ciência e a tecnologia não resolvem nada se a mentalidade não mudar.” (Professor D) 

Esta posição confirma que existe uma certa predisposição dos professores para 

reconsiderarem as suas opiniões acerca da natureza da ciência e do modo como ela pode 

resolver alguns problemas, visível também nas questões que eram feitas na parte final das 

entrevistas. A propósito de uma decisão concreta sobre uma situação ligada ao seu ambiente 

natural, as pessoas valorizaram características ligadas a um modo diferente de produção do 

conhecimento científico, designadamente a integração de actores e critérios externos contextuais, 

o seu valor social, o ambiente em que se desenvolve, etc. Mas, em todo o caso, o que mais 

continua a ser destacado são os valores mais tradicionais do conhecimento científico, a 

universalidade, a objectividade, a racionalidade, a independência: 

“O saber sempre foi global. Sempre se caracterizou pela universalidade. Em qualquer área do 

saber ele prima precisamente pela universalidade, no sentido da comprovação e razão humana.” 

(Professor D) 

“O que o caracteriza é a sua racionalidade (ou racionalismo). (…) não vou estar a questionar 

um raciocínio dedutivo, a lógica é uma coisa universal.” (Professor J) 
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A ESCOLA, OS PROFESSORES E O CONHECIMENTO 

 Estabelecido um quadro de referência sobre as ideias dos entrevistados acerca da missão da 

escola e dos seus desafios, dos seus significados de comunidade e sentimentos de pertença, e da 

sua percepção acerca da natureza do conhecimento científico e da sua influência nos problemas 

da humanidade, expõem-se a seguir as suas respostas às questões mais específicas de 

investigação: Que expectativas e motivações manifestam os professores em relação à 

participação da escola na resolução de problemas de base científica da comunidade? Que 

relevância atribuem ao conhecimento adquirido na escola? Em particular, para o efeito referido? E 

ao conhecimento dos professores? 

 

QUE CONHECIMENTO?   
 

UM SABER PELO SABER 

APENAS EM PARTE LIGADO À CURIOSIDADE DOS ALUNOS 
 

POUCO ÚTIL PARA O DIA-A-DIA 

UM CONHECIMENTO DESLIGADO DO MUNDO REAL E DOS SEUS PROBLEMAS 
 

QUE RELEVÂNCIA?   
 

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 
NUMA PERSPECTIVA DE ENCULTURAÇÃO NA CIÊNCIA E NO SEU ENSINO A UM NÍVEL SUPERIOR 
 
PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO MUNDO REAL** 

DOS ALUNOS, DA COMUNIDADE. O QUE É RECONHECIDO PELOS PROFESSORES EM RELAÇÃO AO SEU PRÓPRIO 
CONHECIMENTO 

 
**PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO MUNDO REAL…   
 

INDIRECTAMENTE 
ATRAVÉS DA… 

SENSIBILIZAÇÃO 
INVENTARIAÇÃO 
MOBILIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES DIVERSAS 

 
DIRECTAMENTE 

ACTUANDO CONCRETAMENTE, MOBILIZANDO OS RECURSOS DA ESCOLA*** 

 

***EM QUE ÂMBITO?   
 

PROBLEMAS LOCAIS OU MAIS GLOBAIS 
ADMITINDO QUE A ESCOLA POSSA CONTRIBUIR PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, CONSIDERA-SE QUE PODEM TER 
UM CARÁCTER MERAMENTE LOCAL OU MAIS GLOBAL 

 

QUADRO 7 - A ESCOLA E O SEU CONHECIMENTO NOS PROBLEMAS DA COMUNIDADE 

 



 Em primeiro lugar, constata-se uma opinião generalizada de que o conhecimento que se 

adquire na escola é um conhecimento teórico, pouco útil para a vida do dia-a-dia. Um 

conhecimento que visa quase só servir de base para o prosseguimento de estudos, desligado do 

mundo real e dos seus verdadeiros problemas.  

 Mais do que um saber para fazer ou um saber para decidir, um saber pelo saber. O que 

encontra aprovação entre alguns professores: 

 “O saber permite depois saber fazer e o saber decidir” (Professor J) 

 Não se lhe reconhece ligação com as decisões que é preciso tomar na sociedade, tão pouco, 

nas decisões pessoais acerca de assuntos directamente relacionados com o respectivo 

conhecimento disciplinar. Mesmo os entrevistados que afirmam a importância desta ligação com 

as decisões quotidianas, mostram grandes dificuldades em apontar exemplos dessa ligação no 

seu próprio dia-a-dia, assumindo que, regra geral, não o fazem. Ou seja, os próprios professores 

que consideram importante ligar o conhecimento que ensinam a situações e decisões do 

quotidiano, assumem que nas suas próprias vidas muito raramente o fazem. E manifestam a 

mesma convicção relativamente aos seus colegas. Questionados se pensavam que as pessoas 

com formação em ciências resolvem os seus problemas de forma diferente, a maioria respondeu 

que não.  

 “Serão raros os professores (de ciências) que integram o seu conhecimento disciplinar na 

resolução dos seus problemas. Eu resolvo os problemas intuitivamente” (Professor B) 

 A contradição aqui existente, reforça a convicção de que os professores baseiam a 

importância que atribuem à ligação entre o conhecimento que transmitem e o quotidiano, não na 

sua efectiva utilização prática, mas sim na moldura diferente que essa ligação proporcionará. O 

objectivo parece ser o conhecimento ganhar uma contextualização diferente da moldura apenas 

teórica, mas ainda assim apenas uma moldura, e não a sua efectiva utilização. Esta é uma 

contradição que se considera fundamental na perspectivação de qualquer mudança na ligação 

entre a escola e a comunidade no domínio do ensino das ciências.  

 Existe, entre os professores, a convicção de que o conhecimento da escola é pouco útil e que 

a maior parte do conhecimento que utilizam no seu dia-a-dia o adquiriram depois de frequentarem 

a escola. O dado mais significativo é o reconhecimento de que o conhecimento, em si mesmo, não 

será o aspecto mais decisivo da escola. 

 Na sequência do que já havia sido referido a propósito da missão da escola, considera-se 

que o objectivo do conhecimento que se transmite na escola é a enculturação na cultura da 

ciência, ou mais em particular, na cultura de uma ciência. 
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 “Aquilo que hoje penso que é o meu grande objectivo nas minhas aulas de ciências é a 

construção de uma cultura científica, que não passa só por saber resolver equações de física, mas 

passa essencialmente por eles (os alunos) construírem uma ideia do que é a ciência, o que é que 

a ciência faz, aquilo em que a ciência assenta.” (Professor F) 

 Na sequência das opiniões expressas sobre a relevância do conhecimento, e questionada a 

mesma relevância a propósito da resolução de problemas concretos da comunidade, confirma-se 

que, na opinião da maioria dos professores, essa não deverá ser uma preocupação fundamental, 

para além de colocarem muitas reservas à capacidade que possa existir nesse sentido. A opinião 

generalizada é a de que esse conhecimento é insuficiente para o efeito referido. Poderá ser um 

contributo, mas dificilmente será o único contributo. Poderá funcionar como ponto de partida, mas 

dificilmente poderá avançar sozinho. As parcerias entre a escola e outras entidades serão 

indispensáveis. A escola pode ter um papel mobilizador, e estabelecer pontes, mas dificilmente 

poderá ser a principal responsável por todo o processo. Poderá ter uma participação importante 

mas isso não se inscreverá na sua principal vocação.  

Sobre o tipo de intervenção que a escola poderá ter relativamente aos problemas da 

comunidade os dois aspectos mais referidos foram a sensibilização e a inventariação, admitindo-

se nalguns casos que é possível e desejável ir mais além: 

 “Contribuir para uma atitude diferente face aos problemas, menos para a resolução concreta 

desses problemas, embora ache isso possível” (Professor K)  

 “Apenas de uma forma muito superficial discutindo-os com os alunos.” (Professor B) 

 “Ainda não estamos preparados para o fazer, mas é uma coisa que temos de fazer.” 

(Professor F) 

“Já se vai um pouco mais além … a sensibilização é muito importante mas tem que se ir além 

disso.” (Professor K) 

A posição mais comum é a de que a participação da escola não poderá ir além da 

sensibilização para os problemas. Admite-se que possa ser feito um trabalho em profundidade de 

construção de uma atitude crítica, devidamente fundamentada no conhecimento e na análise de 

situações. Todavia, não se defende com a mesma convicção a transposição dessa atitude para a 

intervenção socio-política, para a intervenção concreta nas decisões da comunidade. Parece 

razoável questionar-se por que razão a escola e os seus professores não promovem uma cultura 

de maior activismo sociopolítico. Considerando a missão de formação para a cidadania, defendida 

pela maioria, esperar-se-ia que essa dimensão se revisse numa participação mais activa. Será 

difícil imaginar essa formação, inerente e inevitavelmente baseada no relacionamento social, 



construída no espaço limitado da sala de aula, mesmo considerando todas as idiossincrasias que 

numa turma possam existir. 

Esta posição liga-se com o que os professores consideram dever fazer quando está em 

causa, nas suas aulas, a sua opinião acerca de um determinado tema em discussão. Com uma 

única excepção todos consideram dever emitir a sua opinião ou, pelo menos, não se recusar a 

emiti-la se solicitado e necessário. Salvaguardando claramente que, em circunstância alguma, 

poderão impor qualquer opinião.  

O segundo tipo de intervenção referido nas entrevistas é o da inventariação de problemas 

susceptíveis de um tratamento científico. Admite-se que a escola possa ainda intermediar a sua 

resolução mobilizando e gerindo a participação de várias entidades. A opinião generalizada entre 

os intervenientes no estudo é a de que a escola não terá condições, para além das limitações dos 

seus próprios professores, para produzir conhecimento novo, mesmo que em relação à sua 

realidade mais próxima. Condições materiais mas, sobretudo, condições, processuais e 

capacidade crítica para o fazer. Entende-se como capacidade crítica o contexto de meios 

humanos que permita o desenvolvimento e actualização individual nos conteúdos e processos de 

produção de conhecimento científico. A escola é considerada muito distante e isolada dos 

principais centros de produção de conhecimento para, através de eventuais colaborações, poder 

reunir algumas condições para o efeito.  

Contrariando esta visão generalizada, existe uma minoria de professores que considera 

possível, não só participar indirectamente na resolução dos problemas da comunidade, seja pela 

via da sensibilização, levantamento, ou mobilização de outras participações, como também directa 

e activamente, através dos recursos da escola. São apontados alguns exemplos, e sugeridas 

algumas áreas onde essa intervenção se poderá desenvolver com mais facilidade. Existe a 

convicção, partilhada pelos outros professores, de que a intervenção da escola, directa ou 

indirecta, pode acontecer relativamente a problemas de carácter mais local ou mais global. Do 

ponto de vista das vantagens para a escola e, em especial, para os seus alunos, refere-se a 

importância de o conhecimento ser utilizado em função do interesse deles próprios e da sua 

comunidade, que se consideram condições para que o mesmo seja válido: 

“Uma das vantagens seria conhecerem o próprio conhecimento. O conhecimento tem que ser 

utilizado. Trata-se de uma condição.” (Professor C) 

 Colocada a questão noutros termos, em torno das competências e capacidades dos 

professores, os resultados são algo diferentes.  
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PROFESSORES MAIS EMPREENDEDORES SOCIALMENTE?   
 

SIM! 
INDISCUTIVELMENTE 

 
COMPETÊNCIAS NA RESOLUÇÃO  
DE PROBLEMAS CONCRETOS?   
 

NÃO! 
EMBORA SE RECONHEÇA QUE TÊM CAPACIDADES PARA DESENVOLVER COMPETÊNCIAS NESSE SENTIDO 
 
SIM!  

EXIGINDO-SE ALGUMAS CONDIÇÕES QUE NÃO EXISTIRÃO NA ESCOLA PARA SE ACTUALIZAREM E APROFUNDAREM ESSAS 
COMPETÊNCIAS, BEM COMO OUTRA ORGANIZAÇÃO INTERNA 

 
PRIORIDADES?   
 

ENSINAR 
ENSINAR/OUTRAS TAREFAS 

IGUALMENTE PRIORITÁRIAS 
 

QUADRO 8 - OS PROFESSORES O SEU CONHECIMENTO NOS PROBLEMAS DA COMUNIDADE 

 

 Se, por um lado, a contribuição para resolução de problemas da comunidade não é 

considerada uma preocupação fundamental no cumprimento da missão da escola, tal como uma 

maior participação da escola na vida e nas decisões da mesma comunidade não é visto como um 

imperativo dessa missão, já no caso dos professores, individualmente, a maioria das respostas 

aponta noutro sentido. Questionados se os professores deveriam ser mais empreendedores 

socialmente, todos os entrevistados respondem de forma categórica que sim.  

 “Muito mais! Tinham a obrigação moral.” (Professor G) 

 Admite-se que exista aqui uma diferença entre o que pensam que poderia ser a acção da 

escola e a acção dos professores. Eventualmente considerar-se-á que à escola se exigiria um 

compromisso de natureza diferente, isento politicamente, exemplar na forma e nos processos, 

enquanto aos professores se admitiria um compromisso sustentado na sua própria 

responsabilidade individual, com as suas limitações e particularidades. Ou que o compromisso da 

escola seria indissociável da participação dos seus alunos, com os constrangimentos que isso 

implicaria, e que a acção dos professores a partir do interior da escola não poderá ser desligada 

do lugar que aí ocupam, numa perspectiva influenciada pelo que será, ou deverá ser, a 

organização interna de uma escola e por alguma confusão que poderá existir a propósito do 

entendimento da escola como uma comunidade. Recordando um exemplo citado atrás, admitir-se-

ia a uma professor defender na escola a teoria do criacionismo? E ao mesmo professor, fora da 

escola? Mesmo tratando-se de um professor de biologia? Deixaria de ser visto como tal? As várias 



respostas sugerem a existência de uma distinção entre o que será a relação entre a escola e a 

comunidade e o que será a relação entre os seus professores e a mesma comunidade 

 Mas se a opinião de todos os envolvidos no estudo é a de que os professores deveriam ser 

mais empreendedores socialmente, quando se questiona as suas capacidade e competências 

para o fazer agindo concretamente na resolução de problemas, embora se reafirme o interesse e a 

importância de o fazerem, levantam-se várias reservas acerca da competência que possuem.  

 Sobre a capacidade dos professores de ciências, não possuindo a referida competência a 

poderem vir a adquirir, a maioria dos entrevistados é de opinião que isso seria possível. Mais do 

que isso, considera que seria fácil consegui-lo. As razões pelas quais os professores não 

possuirão essas competências têm a ver, segundo a maioria das respostas, com alguma 

acomodação que existirá, e num outro plano, com alguma falta de flexibilidade e autonomia na 

organização interna das escolas: 

 “Se têm competências (os professores, em geral)?! Deveriam ter! Se calhar não têm porque 

não querem!” (Professor C) 

 “Teoricamente deveriam ser capazes! Mas talvez não sejam. Mas poderiam e deveriam. Falta 

vontade. Sair mais dos nossos cantinhos. Em geral se quiséssemos fazíamos.” (Professor J) 

 “Só com muito mais tempo. Era difícil conciliar” (Professor A) 

 No essencial, fica a ideia de que esta seria uma função de reconhecido interesse para a 

escola e para os seus alunos, embora quando questionados sobre aquilo que considerariam 

prioritário na missão do professor, a maior parte respondesse que deveriam ser as tarefas de 

ensino, o mesmo quando se referiam ao seu caso particular. Em contraponto, foi defendida a ideia 

de que as duas tarefas seriam compatíveis e complementares, não se reconhecendo assim 

necessidade de estabelecer prioridades em relação a duas tarefas que se considerariam 

igualmente necessárias. 

 “É possível compatibilizar. Há complementaridade” (Professor C) 

“Nas duas vertentes, uma cultura individual empreendedora por parte dos professores está 

interligada com a capacidade de estes desenvolverem nos seus alunos atitudes positivas face à 

criatividade e inovação.” (Professor E) 

 
 Um aspecto que é também importante clarificar é que, se por um lado, todos os entrevistados 

consideram que seria importante participarem nas decisões e na resolução de problemas da 

comunidade, mesmo em problemas ligados às disciplinas que leccionam, não consideram isso 

como uma condição para serem considerados bons professores. Mesmo no caso dos alunos essa 

é a opinião: 
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 “Se eu soubesse muito mais de matemática não era melhor professor.” (Professor B) 

 “Cientistas? Não necessariamente. Como aluno não considero isso muito importante. Não é 

fundamental” (Aluno) 

 No final das entrevistas, os intervenientes foram confrontados com uma série de questões 

mais concretas em torno de uma situação hipotética, com o intuito de obter uma referência final 

para confrontação com algumas ideias que foram expressando ao longo das entrevistas. 

Pretendia-se pôr em jogo o seguinte: após terem expresso as suas opiniões na sequência de 

questões mais em abstracto, até que ponto perante uma situação concreta as suas respostas 

coincidiriam com as que haviam dado antes. Nesse sentido, começava-se por questionar o que 

fariam se tivessem que tomar uma importante decisão sobre um problema ambiental, a 

despoluição de um rio, por exemplo. Quem, em alternativa, escolheriam para o fazer pertencendo 

à comunidade local. Cabendo a decisão a uma equipa quem escolheriam para a coordenar,. 

Admitindo que poderiam encontrar uma solução fora da comunidade se considerariam dispensável 

a participação local, ou, perante eventuais hipóteses pertencentes à comunidade se fora desta 

encontrariam sempre melhores soluções. 

 Em síntese, das respostas obtidas, a impressão geral que se retém é a seguinte: 

• Não é consensual quem, de entre as instituições e pessoas de uma comunidade, reúne 

maior competência científica. Algumas pessoas referem que encontrariam a melhor 

resposta na escola, outras, entre os especialistas, que, no entanto, não são capazes de 

identificar com facilidade; 

• Do ponto de vista da decisão, a maioria não deixaria essa decisão com os especialistas; 

• Todos consideram indispensável, num ou noutro sentido, a participação local nessa 

resolução ou decisão; 

• A maior parte admite que a melhor solução pode existir na comunidade. 

 Pelo que é possível analisar destas respostas, considera-se que os professores poderão 

estar entre os especialistas da comunidade, apesar de não serem os primeiros a ser apontados 

para a resolução dos problemas. A função que mais se atribui aos professores é a de coordenar 

uma eventual equipa que reúna vários tipos de participação, com a justificação, em vários casos, 

de que isso iria ao encontro daquilo que normalmente fazem nas suas aulas: mobilizar, coordenar, 

moderar. Finalmente, defende-se a importância da participação local e a ideia de que as melhores 

soluções para alguns dos problemas da comunidade podem estar dentro dessa comunidade e 



que, por outro lado, independentemente de quem conduza essa resposta, a participação local é 

indispensável. 

  

 Em resumo, pode afirmar-se que é feita uma distinção essencial entre o que poderá ser a 

actuação da escola e actuação dos seus professores na resolução de problemas do mundo real 

que os envolve. Como já antes se havia verificado, ao afirmar-se a separação dos sentimentos de 

pertença enquanto professor e enquanto cidadão à comunidade local, a maioria dos entrevistados 

distingue a identidade profissional dos professores da sua actuação social e política. O que 

ressalta é a ideia de que, se por um lado é considerada uma obrigação dos professores serem 

mais empreendedores socialmente, e isto mesmo no plano dos problemas ligados às suas áreas 

de ciências, em relação à escola o mesmo não é visto como um imperativo da sua missão. Uma 

justificação possível para esta diferença na maneira como se perspectiva a actuação dos 

professores e a actuação da escola, poderá ter a ver com o facto de se julgar essa participação 

indissociável de juízos críticos individuais que a escola não poderá veicular. O que corresponderia 

à ideia de que a escola não tem uma identidade própria e que, independentemente do tipo de 

multiculturalismo associado, a comunidade escolar não será mais do que uma comunidade 

sociológica, determinada por factores extrínsecos ao pensamento crítico dos seus actores, 

subordinada a uma lógica normativa centralizadora.  

 



   
O ENSINO DAS CIÊNCIAS E A LIGAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE | JOÃO PAULO FONSECA                                                                83 

 

SÍNTESE 

 

No quadro seguinte resumem-se os principais resultados obtidos no estudo realizado. Sobre 

um pano de fundo constituído pelas percepções dominantes dos professores acerca da missão da 

escola e dos desafios que enfrenta, da ligação com as comunidades com que a relacionam, da 

ciência e do conhecimento científico nos problemas do mundo real, são apresentadas as 

convicções dos mesmos acerca das possibilidades da escola, ou suas, enquanto cidadãos ou 

professores, na resolução desses problemas: 

 

ENQUADRAMENTO 
 
  

A MISSÃO DA ESCOLA E OS SEUS DESAFIOS  
 

EM TEORIA 
FORMAÇÃO BÁSICA, UNIVERSAL,  

PARA O MUNDO, PARA A CIDADANIA, PARA O FUTURO DOS ALUNOS  
NA PRÁTICA  
ENSINO/PREPARAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 
NUMA PERSPECTIVA DE  
RESPOSTA/PREPARAÇÃO/ENCULTURAÇÃO 
ENFRENTANDO COMO PRINCIPAL AMEAÇA 
CONHECIMENTO FORA DA ESCOLA 
E TENDO COMO PRINCIPAL DESAFIO 
PREPARAR PARA ENFRENTAR AS VÁRIAS AMEAÇAS 

 

EM LIGAÇÃO COM …   

 

COMUNIDADE LOCAL 
PRIVILEGIANDO-SE O SENTIDO 
COMUNIDADE > ESCOLA 
ADMITINDO-SE A 
COMUNIDADE COMO CURRÍCULO 
NÃO SE EVIDENCIANDO ESPECIAIS SENTIMENTOS DE PERTENÇA 

 

PERSPECTIVANDO-SE O CONHECIMENTO CIENTÍFICO COMO…   

 

UM CONHECIMENTO UNIVERSAL, OBJECTIVO, RACIONAL, INDEPENDENTE 
E A PARTICPAÇÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA NOS PROBLEMAS DO MUNDO REAL, GLOBALMENTE 
POSITIVA 

 

QUADRO 9 - ENQUADRAMENTO SÍNTESE 

 



A missão principal da escola é, na opinião da generalidade dos entrevistados, uma missão 

formativa. A preocupação dos professores está fortemente centrada na formação dos seus alunos, 

enquanto alunos. Das ameaças e oportunidades que a escola enfrenta neste momento, apenas o 

lidar com as múltiplas oportunidades de aprendizagem fora da escola reúne algum consenso, 

sendo a maior preocupação dos professores o enquadramento e estruturação do conhecimento aí 

adquirido.  

Apesar de se considerar que missão da escola não é redutível à missão única de ensinar, 

não são apontados e valorizados com frequência desafios que tenham a ver com o desempenho 

de outros papéis pela escola, que consubstanciem uma formação mais abrangente, ligada à 

participação cívica, a uma cultura de intervenção sociopolítica.  

A relação entre a escola e a comunidade é, entre os entrevistados, uma relação pouco 

precisa, sustentada em significações diferentes para comunidade e sentimentos de pertença 

pouco esclarecidos e, nalguns casos, inexistentes. Em geral, considera-se muito importante para a 

escola e para os alunos mas sem concretizar em que aspectos fundamentais da sua actividade. 

Perspectiva-se, quase só, no sentido da participação da comunidade na vida da escola. A escola 

não é vista como uma instituição local, no sentido em que não se considera que seja, ou deva ser, 

nos seus aspectos essenciais, diferente das escolas de outras localidades. 

Neste enquadramento inscrevem-se as respostas dos entrevistados às principais questões do 

estudo. Com essas questões pretendeu-se avaliar até que ponto as propostas derivadas das 

primeiras ideias subjacentes à realização deste trabalho e da revisão da literatura entretanto 

efectuada, obtêm correspondência nas expectativas dos professores, acerca das suas 

competências e dos objectivos que preconizam para a escola.  

RELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO DA ESCOLA E DOS 

PROFESSORES NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA DO MUNDO REAL   
 

SENSIBILIZAÇÃO; INVENTARIAÇÃO; MOBILIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES DIVERSAS  
NÃO SE ADMITINDO COMPETÊNCIA AOS PROFESSORES E VOCAÇÃO À ESCOLA,  

PARA PARTICIPAREM DIRECTA E ACTIVAMENTE NA RESOLUÇÃO DESSES PROBLEMAS, MAS RECONHECENDO QUE EXISTIRIA A OBRIGAÇÃO E 

POTENCIALMENTE A CAPACIDADE ENTRE OS PROFESSORES DE, INDIVIDUALMENTE, O FAZEREM, MOSTRANDO-SE MUITO MAIS 

EMPREENDEDORES SOCIALMENTE. 

POUCO ÚTIL PARA O DIA-A-DIA; UM CONHECIMENTO PARA SABER 
E NÃO TANTO PARA SABER FAZER OU SABER DECIDIR 

OBJECTIVO NÃO PRIORITÁRIO 
ENTRE OS PROFESSORES, QUE ADMITEM PODER COEXISTIR NA ESCOLA EM PARALELO COM O SEU OBJECTIVO PRORITÁRIO PESSOAL DE 

ENSINAR 

 

QUADRO 10 - TEMÁTICA PRINCIPAL/SÍNTESE 
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O conhecimento adquirido na escola, considera-se pouco útil na resolução de problemas ou 

tomada de decisões no dia-a-dia. Admite-se que os professores e alunos de ciências resolvem os 

seus problemas da mesma forma que resolveriam se não tivessem tido contacto com o ensino das 

ciências. Duvida-se da competência da escola e dos seus professores de, autonomamente, 

conseguirem resolver qualquer problema concreto da sua comunidade e, no caso da escola, não 

se reconhece isso como uma prioridade. Sugere-se que a participação da escola na resolução 

desses problemas só poderá acontecer por via indirecta, através da sensibilização ou 

levantamento, e eventual mobilização de outras entidades para o efeito, numa lógica de suporte às 

actividades de ensino e aprendizagem e nunca como um objectivo em si mesmo. Já quanto aos 

professores admite-se que deveriam ser socialmente muito mais empreendedores e, apesar da 

falta de formação e motivação, poderiam reunir condições para uma intervenção concreta ao nível 

da resolução de alguns problemas. A principal relevância do conhecimento adquirido na escola, no 

domínio do ensino das ciências, é a enculturação na ciência, considerada um empreendimento 

universal, racional, lógico, ou mais particularmente, para a enculturação na “ciência” de um curso 

superior, sempre numa lógica de resposta às necessidades com que a escola vai sendo 

confrontada, nas quais não se considera que tenha qualquer poder de influência para além 

daquele que os seus alunos, no futuro, possam vir a ter.  

Constata-se uma certa contradição entre os principais objectivos que os professores propõem 

para a escola e os seus próprios objectivos pessoais dentro da sua missão profissional. O 

sentimento dominante acerca da missão da escola era de que ela deveria ser uma missão 

formativa, mas para os professores a sua prioridade são as tarefas de ensino. Não sendo 

incompatíveis ou mutuamente exclusivas estas duas afirmações, parecem, no entanto, revelar que 

os professores não se sentem responsáveis pela concretização da missão da escola em alguns 

dos seus aspectos mais abrangentes, antes preferindo centrar-se nas tarefas de ensino-

aprendizagem e esperando que do conjunto das suas actuações despontem esses aspectos e se 

concretize a missão principal da escola. Admite-se também que isso possa ter a ver com alguns 

desafios paralelos a essa missão o que, no caso da amostra de professores envolvidos neste 

estudo, com larga experiência profissional, não parece fazer muito sentido. 
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4. CONCLUSÕES 

 4.1. CONCLUSÕES 

Analisados os resultados obtidos no estudo empírico e confrontando-os com os factores 

críticos identificados a partir da revisão da literatura, construiu-se o quadro seguinte onde se 

exploram em paralelo uns e outros, destacando-se com tom mais escuro as respostas que podem 

ser favoráveis às ideias que serviram de ponto de partida para este trabalho. 

FACTORES CRÍTICOS  RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

MISSÃO DA ESCOLA 

Os professores não vêem como um imperativo da missão da escola 
a sua participação nos problemas da comunidade. A missão 
formativa reclamada para a escola é uma missão de preparação 
para a resposta individual aos problemas e não para uma 
intervenção proactiva e/ou colectiva. 

PERCEPÇÃO ACERCA  
DOS PRINCIPAIS DESAFIOS 

A atenção dos professores centra-se quase exclusivamente na 
preparação dos seus alunos enquanto alunos, não identificando 
ameaças e oportunidades decorrentes do contexto mais global e em 
permanente evolução em que a escola desenvolve a sua missão. 
Apenas a existência de mais oportunidades de aprendizagem fora 
da escola reúne algum consenso entre os professores 

SENTIMENTOS DE PERTENÇA  
EM RELAÇÃO ÀS DIVERSAS COMUNIDADES 

Não se identificam fortes sentimentos de pertença traduzíveis na 
necessidade de uma acção concreta, quer ao nível da comunidade 
local, quer ao nível mais restrito da própria escola. 

IDENTIDADE DA ESCOLA A escola não parece ser vista como uma entidade com identidade 
própria. 

OPINIÃO ACERCA DA CIÊNCIA  
E CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

Existe uma opinião favorável em relação à participação da ciência 
nos problemas da sociedade, assente nos seus valores mais 
tradicionais, universalidade, objectividade, racionalidade e 
independência. Mas também se reconhece a importância de 
factores externos contextuais, o valor social. 

FINALIDADES DO ENSINO DAS CIÊNCIAS 

Apesar das opiniões manifestadas acerca da missão da escola, na 
prática, a preocupação principal dos professores é o 
prosseguimento de estudos segundo uma lógica de enculturação na 
ciência e no ensino superior. 

RELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO 

Em relação ao conhecimento adquirido na escola a opinião é a de 
que é um conhecimento pouco útil no dia-a-dia. O dado mais 
significativo tem a ver com facto de os próprios professores 
admitirem que não usam o seu conhecimento disciplinar nessas 
circunstâncias e que resolvem os seus problemas do mesmo modo 
que o fariam se não possuíssem tal conhecimento. 

GESTÃO DOS CONFLITOS ENTRE 
DIFERENTES FINALIDADES  
DA ESCOLA E DO ENSINO DAS CIÊNCIAS 

A ideia que é possível reter é a de que não existem a este propósito 
grandes conflitos pessoais, na medida em que se sentem 
vinculados a uma opção, por razões que os transcendem, 
adoptando-se normalmente as perspectivas mais tradicionais. 

CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS  
PARA RESOLVER PROBLEMAS REAIS 

A opinião generalizada é a de que não existirá nas escolas 
capacidade crítica para esse efeito. Contudo, admite-se que os 
professores possam vir a desenvolver competências nesse sentido 
e que não seria essa uma razão impeditiva. 

ORGANIZAÇÃO INTERNA DAS ESCOLAS 

São manifestadas dúvidas sobre a possibilidade de organizar 
internamente as escolas para que os professores possam 
desenvolver tarefas diferentes, incluindo as de participarem mais na 
resolução de problemas da comunidade. 

 

QUADRO 11 - CONCLUSÕES 



Como é possível concluir com base no quadro anterior, a maior parte das respostas obtidas 

no estudo empírico confirmam que os professores não demonstram expectativas, práticas e 

convicções que sustentem uma perspectiva de actuação da escola na comunidade, mais 

interventiva e proactiva.  

Em primeiro lugar, e talvez o factor mais importante, é a sua percepção acerca da missão da 

escola. As suas preocupações estão fortemente centradas na formação dos seus alunos, 

enquanto alunos, valorizando sobretudo competências que lhes permitam uma transição suave, 

sem grandes problemas para o mundo do ensino superior e desprezando ou não valorizando 

outros papéis que a escola possa desenvolver. A relevância que atribuem ao conhecimento 

adquirido na escola está fundamentalmente relacionada com a enculturação nesse universo da 

universidade e, noutro sentido, da ciência ou de uma ciência, em particular. Todo o objectivo da 

formação que a escola possa proporcionar é apontado para o futuro, quando os alunos 

abandonarem a escola e entrarem nos diversos mundos que esperam por eles. Por isso, não 

surge como natural a intervenção da escola numa fase da sua vida que não é ainda aquela em 

que a própria escola considera que isso deve acontecer. Apesar de se entender a escola como 

uma instituição universal do ponto de vista do conhecimento que deverá transmitir, não se lhe 

reconhece capacidade para através da sua acção concreta produzir resultados, com repercussões 

para além do contexto estrito da sua relação pedagógica e projectada para além das suas paredes 

sempre através dos seus alunos. A partir desta primeira ordem de razões poder-se-ia dizer que a 

missão da escola na comunidade, no mundo, é um empreendimento adiado, projectado no futuro 

dos seus alunos. Apenas no interesse deste propósito se perspectivaria a intervenção da escola 

na comunidade, uma intervenção como suporte para o desenvolvimento dos alunos e não pelo 

impacto que pudesse vir a ter a nessa comunidade, nos seus problemas e no seu ambiente 

natural. 

Em segundo lugar, porque os sentimentos de pertença a qualquer uma das comunidades 

identificadas se revelaram insuficientes para justificar um desejo de intervir, independentemente 

do plano em que a intervenção pudesse ter lugar. A escola não é reconhecida como uma 

instituição específica, com identidade própria e carácter local, com um papel único na vida da 

comunidade ou comunidades com que interage ou de que faz parte, mas antes como a extensão 

local de uma entidade universal que mais do que reflectir e agir sobre essa realidade específica 

deverá reproduzir nela, normativamente, as necessidades e objectivos mais globais. A relação 

entre a escola e a comunidade é vista como uma relação mediada pelos seus alunos e 

professores, enquanto cidadãos, e não na função que na escola desenvolvem. Por esta razão 

admite-se que os professores possam individualmente, fora da escola, desenvolver uma acção 

diferente daquela que enquanto professores podem e devem fazer. 

No plano mais específico do ensino das ciências e das suas finalidades, constata-se que 

apesar do reconhecimento mais ou menos explícito das fragilidades de algumas das abordagens 
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mais tradicionais, os professores não se sentem suficientemente autónomos e com autoridade 

para promover outras abordagens, o que terá muito a ver com a sua formação inicial mas também 

com o desenho curricular e os tipos de avaliação vigentes. Alguma dificuldade que pudesse surgir 

na gestão de diferentes abordagens e finalidades, referida na literatura, não chega a verificar-se 

porque antes disso se confrontam com as tendências a que se sentem obrigados, optando, desde 

logo, em conformidade com essas tendências. A utilização continuada destas abordagens mais 

tradicionais liga-se ao facto de os próprios professores admitirem que não usam o conhecimento 

das suas disciplinas nos seus problemas do dia-a-dia, resolvendo-os de maneira idêntica à das 

outras pessoas que não têm formação em ciências. 

Especificamente no domínio das capacidades e competências e/ou motivações da escola e dos 

seus actores a opinião generalizada é a de que não existirão, no momento, as condições 

necessárias para que a escola e esses actores intervenham mais activamente, que os 

professores, nomeadamente, não possuirão as capacidades necessárias para esse efeito. 

Todavia, admite-se que tal pudesse vir a acontecer e, portanto, considerando-se ainda estes 

aspectos como condicionantes, conclui-se que seriam obstáculos que a escola assumindo essa 

vontade, pelo menos até um certo ponto, poderia ultrapassar. Seria importante, neste caso, a 

escola poder organizar-se internamente de modo diferente o que não parece fácil para a maioria. 

Não se exigindo neste domínio uma actuação para além daquela que qualquer instituição local 

pode desenvolver, não seria por estes motivos que a escola não encontraria e produziria entre os 

seus actores as competências necessárias para o efeito. Algumas das dificuldades que a este 

respeito se percepcionam terão muito a ver com as opiniões acerca da ciência e do conhecimento 

científico e, muito em particular, à forma como este conhecimento se constrói. Ao mesmo tempo, 

verifica-se uma opinião generalizada muito positiva em relação ao papel da ciência na resolução 

dos problemas da sociedade, favorável aos objectivos propostos. 

Face a tudo isto, parece razoável concluir-se que um papel mais activo da escola e dos seus 

actores na sua ligação com a comunidade, na tomada de decisões e na resolução de alguns dos 

seus problemas concretos, não encontra, no contexto presente, e de acordo com os resultados 

obtidos, o reconhecimento que se imaginaria à partida. Sendo certo que a generalidade dos 

intervenientes no estudo considerou desejável uma intensificação dessa participação, os factores 

críticos identificados na literatura não encontram, por enquanto, entre os professores as respostas 

mais favoráveis. 



 4.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

São várias as limitações que o estudo realizado apresenta. Desde logo, algumas 

relacionadas com a metodologia e com o instrumento realizado. A literatura refere exaustivamente 

várias dessas limitações. Destacam-se aqui as que neste caso parecem ser mais importantes: 

 Em primeiro lugar, limitações que têm a ver com a generalizibilidade dos resultados. Tendo-

se escolhido uma amostra de professores de uma única escola, o estudo não incluirá variáveis 

que poderão ser importantes, como a própria influência da cultura da escola em questão, da 

região em que se insere, das pessoas e comunidade com que interage. Procurou-se que a 

amostra incluísse pessoas com formações e experiências diversas. Contudo, o facto de a maior 

parte dos participantes ter uma longa experiência profissional numa escola comum, poderá, 

eventualmente, ter contribuído para uma menor diversidade das suas opiniões em função da 

partilha continuada de pontos de vista nos vários departamentos. É de crer que assim possa 

também não ser, uma vez que o modo como os vários entrevistados responderam durante as 

entrevistas, não revelou especial sintonia. Também ao nível da relação com a comunidade 

existirão limitações ligadas aos sentimentos específicos dos intervenientes no estudo, com 

importância nos resultados obtidos, e que não poderão ser consideradas comuns a outras escolas, 

atendendo à especificidade dessas relações. Deste modo, os resultados não serão generalizáveis 

para o universo dos professores de ciências, o que também não era um objectivo central do 

trabalho, que se pretendeu apenas exploratório. 

Outra das limitações terá a ver com a impossibilidade de se cruzarem os resultados obtidos 

com os resultados que se obteriam com outros instrumentos. Teria sido útil fazê-lo. O tempo 

disponível para realizar o estudo, tal não permitiu. Teria sido igualmente útil confrontar os 

restantes professores de ciências da escola com os resultados obtidos, e o mesmo, embora de 

forma diferente, em relação a alguns alunos.  

A perspectiva dos alunos, que não se explorou neste trabalho, por uma questão de 

metodologia mas também por se considerar menos decisiva na resposta às questões de 

investigação, mereceria um outro tratamento. Por outro lado, a relação entre a escola e a 

comunidade, tema central do trabalho, apresenta diferentes ângulos de visão que não foram aqui 

contemplados. Tal não poderia acontecer neste único e primeiro trabalho. A perspectiva de vários 

parceiros dessa relação de fora da escola é essencial para a sua total compreensão. 
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 4.3. RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Na sequência do que foi dito no ponto anterior, este trabalho centrou-se na perspectiva dos 

professores em relação às questões que se pretendia investigar. Importa em estudos futuros, 

incluir não só mais aprofundadamente outras perspectivas a partir do interior da escola, como as 

diversas perspectivas a partir do seu exterior. 

Enquanto estudo exploratório, pretendeu-se que permitisse inferir acerca dos principais 

factores críticos que influenciam a participação da escola na comunidade, no contexto do ensino 

das ciências. Sublinhados alguns dos que poderão ser esses factores, interessa agora 

desenvolver um trabalho mais aprofundado em torno de cada um deles, misturando outras 

metodologias e considerando outras variáveis.  

Na sequência de todo o trabalho, revisão da literatura e do estudo empírico, algumas 

questões foram emergindo. 

Antes de mais, tornou-se evidente que a forma como os professores percepcionam a missão 

da escola e as finalidades do ensino das ciências condiciona fortemente as suas expectativas e 

actuação. A questão que daqui resulta é como se constroem essas percepções, que factores mais 

as influenciam? Tendo-se constatado que não existe muita reflexão entre os professores acerca 

destes assuntos, resultarão de um entendimento tácito em função da experiência acumulada ou, 

pelo contrário, enraizar-se-ão nas primeiras experiências profissionais ou, ainda antes, na 

experiência como alunos? 

Uma outra questão essencial, tem a ver com a forma como evoluirá o lugar que a escola 

ocupa no universo afectivo dos alunos? Como responderá no futuro às suas necessidades de 

afiliação? Que articulação com a comunidade será possível? Como reagirá face às crescentes 

influências dos fenómenos de globalização? Procurando uma identidade própria que promova a 

diferença como forma de atracção? 

Em relação aos professores, especialmente aos de ciências, apontam-se duas questões que 

seria pertinente investigar. Uma que se aflorou neste estudo e que merecia ser aprofundada: 

Resolvem os professores de ciências os seus problemas do dia-a-dia de forma diferente das 

outras pessoas? E outra, que surgiu entretanto: Em que medida os professores fora da escola 

continuam professores ou são vistos como professores? Que estatuto e responsabilidades a 

comunidade lhe atribui?  



Por último, uma possibilidade de estudo decorre naturalmente do próprio trabalho realizado. A 

concretização de um projecto de acordo com as linhas que foram sendo definidas e com os 

principais factores críticos identificados. Um projecto-piloto envolvendo uma turma na resolução de 

um problema em colaboração com a autarquia, no seu acompanhamento e avaliação. Numa outra 

fase, o desenvolvimento de um projecto mais ambicioso, com os mesmos objectivos de 

participação da escola na resolução de problemas da comunidade, mas envolvendo mais 

parceiros, assumindo a escola o papel de entidade coordenadora, relativamente a um problema de 

maior importância. A construção do que se chamaria uma “plataforma para a cooperação na 

resolução de problemas”. Uma parceria com dinâmica centrada na escola, liderada por 

professores, mobilizando recursos variados, com o apoio também da autarquia, convidando 

parceiros de diversos sectores, procurando resolver um problema através de um projecto com 

impacto significativo na comunidade. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1 
GUIÃO DA ENTREVISTA 

 
A ESCOLA E A SUA MISSÃO 
 
NA SUA OPINIÃO, QUAL TEM SIDO (QUAL É; QUAL SERÁ) A MISSÃO CENTRAL DA ESCOLA? 
 
QUAIS AS PRINCIPAIS AMEAÇAS/OPORTUNIDADES QUE A ESCOLA ENFRENTA NESTE MOMENTO? 

QUE IDEIA TEM ACERCA DA EVOLUÇÃO DA ESCOLA NOS ÚLTIMOS ANOS? (TEM EVOLUÍDO MUITO, POUCO, NADA?) 
E NOS PRÓXIMOS ANOS COMO LHE PARECE QUE SERÁ ESSA EVOLUÇÃO? 
 

A ESCOLA E A COMUNIDADE 

 

QUANDO NOS REFERIMOS À LIGAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A COMUNIDADE, A QUE COMUNIDADE NORMALMENTE NOS 
REFERIMOS?  
 
A QUE COMUNIDADES EM TORNO DA ESCOLA SENTE QUE PERTENCE?  
 
SENTE QUE EXISTE UMA COMUNIDADE ESCOLAR? 
 
O QUE TEM A DIZER QUANTO À RELAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A COMUNIDADE? (IDEAL; POSSÍVEL, DESEJÁVEL) 
 
PARA ALÉM DOS PAPÉIS QUE A ESCOLA JÁ DESEMPENHA, QUE OUTROS PAPÉIS PENSA QUE PODERIA DESEMPENHAR?  
 
A ESCOLA | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 
QUE RELEVÂNCIA ATRIBUI AO CONHECIMENTO ESCOLAR?  
 
COMO CLASSIFICARIA O CONHECIMENTO ADQUIRIDO NA ESCOLA? 
UM CONHECIMENTO PARA SABER, PARA SABER FAZER, PARA DECIDIR? 
 
SERVIRÁ ESSE CONHECIMENTO PARA RESOLVER PROBLEMAS CONCRETOS DA COMUNIDADE? 

QUE TIPO DE PROBLEMAS? A QUE ESCALA? 

DE QUE MODO? SENSIBILIZANDO OS ALUNOS PARA OS PROBLEMAS? ACTUANDO DIRECTAMENTE ATRAVÉS DOS 

PROFESSORES E ALUNOS? 

 
OS PROFESSORES 
 
DEVERIAM OS PROFESSORES SER MAIS EMPREENDEDORES SOCIALMENTE? 

A PARTIR DA ESCOLA? OU INDIVIDUALMENTE? 

COMO PENSA QUE SERIA POSSÍVEL ARTICULAR ESSE EMPREENDEDORISMO COM AS SUAS TAREFAS DE ENSINO?  
QUE PRIORIDADES? QUE ALTERAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS PENSA QUE SERIAM NECESSÁRIAS? 
 
TERÃO OS PROFESSORES CAPACIDADES, COMPETÊNCIAS, NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CONCRETOS DA COMUNIDADE? 

 
A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA … 
COMO ANALISA O PAPEL DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA NOS PROBLEMAS DAS PESSOAS? 
MAIS COMO CAUSA, OU COMO SOLUÇÃO? 
 
PENSA QUE PELO FACTO DE TER ALGUMA FORMAÇÃO EM CIÊNCIA RESOLVE OS SEUS PROBLEMAS DE MANEIRA 
DIFERENTE? 
 
QUE ESTATUTO ATRIBUI A OUTROS CONHECIMENTOS COMPARATIVAMENTE COM O CONHECIMENTO CIENTÍFICO NA 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO MUNDO REAL? 

 
NUMA SITUAÇÃO CONCRETA … 
Uma importante decisão para a sua comunidade, com implicações ao nível ambiental, por exemplo, dependia exclusivamente de si. 
 
Antes de a tomar o que faria? 

Se lhe permitissem consultar alguém, limitando-se à sua comunidade, quem escolheria? 

E se a decisão dependesse de alguém que você indicasse. Quem indicaria, limitando-se ainda à sua comunidade? 

Suponha agora que essa mesma decisão seria tomada após um processo de reflexão envolvendo várias pessoas. 

Na sua opinião, quem deveria pertencer a esse grupo? Quem escolheria para o coordenar? 

Fora da comunidade (universidade) teria sempre uma melhor solução? 
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ANEXO 2 

CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
 
 

Professor A    Professora de Física e Química, 35 anos. Licenciatura inicial em Química Industrial depois 
em Química para o Ensino com Estágio Pedagógico integrado. 12 anos de serviço. 
Mestrado em Ensino da Física. Experiência como formadora de professores. 

 
Professor B   Professor de Matemática, 51 anos. Licenciatura e Mestrado em Ensino da Matemática, 25 

anos de serviço. Larga experiência na formação de professores. Director de Centro de 
Formação durante vários anos. Participação em cargos de gestão escolar, e nos órgãos 
pedagógicos e Assembleia de Escola. Actividade regular no âmbito de Associação de 
Professores em grupos de desenvolvimento pedagógico e curricular. Acompanhante para 
os novos programas. 

 
Professor C   Professora de Economia, 42 anos, Licenciatura em Gestão e Administração Pública, 18 

anos de serviço. Experiência profissional em empresa. 

 
Professor D   Professor de Filosofia, 55 anos. Licenciatura em Filosofia, 32 anos de serviço, 16 anos de 

experiência como autarca. 

 
Professor E   Professor de Educação Tecnológica, 50 anos. Licenciatura e Mestrado em Eng. 

Mecânica, 23 anos de serviço. Vasta experiência no ensino profissional. Actividades 
empresariais na gestão da qualidade, projecto e comercial, relacionadas com indústrias 
metalomecânicas. 

 
Professor F   Professora de Física e Química, 43 anos. Licenciatura em Química, Mestrado em Ensino 

da Física e da Química, 18 anos de serviço. Directora de Centro de Formação. 
Experiência como formadora de professores e em Centro de Competência Nónio. 

 
Professor G   Professor de Biologia, 44 anos. Licenciatura em Biologia-Geologia. Pós-formação em 

Geologia, 21 anos de serviço. Experiência como formador de professores e em diversos 
órgãos pedagógicos. Experiência no desenvolvimento de projectos com alunos, incluindo 
na leccionação da Área de Projecto. Experiência como autarca. 

 
Professor H   Professora de Física e Química, 48 anos. Licenciatura em Ensino da Física e Química, 

Pós-formação em ensino da Física, 18 anos de serviço. Experiência em diversos órgãos 
pedagógicos e supervisão de exames. 

 
Professor I   Professora de Biologia, 38 anos. Licenciatura em Biologia, 16 anos de serviço. 

Experiência recente na leccionação de Área de Projecto. 

 
Professor J   Professor de Matemática, 45 anos. Licenciatura e Mestrado em Matemática, 22 anos de 

serviço. Experiência como orientador de estágios e supervisor de exames. 

 
Professor K   Professora de Biologia, 48 anos. Licenciatura em Biologia, 25 anos de serviço. 

Experiência em órgãos de gestão e vários órgãos pedagógicos. Participação em diversos 
projectos de educação para a saúde. 

 
Aluno   Aluno do 12º ano, 18 anos. Área de Ciências 

 
Aluna   Aluna do 12º ano, 18 anos. Área de Ciências 
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